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1.0 Innledning 
Hele 2003 har vært et år preget av et høyt aktivitetsnivå ved Sosialantropologisk institutt 
(SAI). Først og fremst har virksomheten vært rettet mot iverksetting av studiereformen. 
 
Nå er hele vårt studium emnefisert, noe som blant annet betyr at seminarbasert undervisning 
særlig på lavere grad vektlegges mer enn tidligere. Seminarundervisningen på 
bacholorprogrammet har vært ivaretatt av tre midlertidig ansatte universitetslektorer. 
Tilbakemeldingene vi har fått på seminarvirksomheten har stort sett vært positiv. Fremtidig 
bruk av lektorer vil bygge videre på de erfaringer og utfordringer som dette året har gitt.  
 
Forskingsmessig har SAI hatt et særs produktivt år. De vitneskaplig tilsatte har publisert hele 
syv bøker. Noen av disse bøkene tar opp og belyser aktuelle temaer i den norske 
samfunnsdebatten. Bøkene ble feiret med et internt lanseringsmøte på instituttet.  
 
Forskningsområdene ‘Transnational flow’ og ‘Natur og samfunn’ har begge hatt et fruktbart 
år. Særlig Transnational flow-programmet har vært inne i en ekspansiv fase med flere tilsatte 
frikjøpt for feltarbeid og forskning/skriving. Litteraturseminaret i regi av ‘Natur og samfunn’ 
har fortsatt å dra til seg hovedfagsstudenter. Begge forskningsområdene har bidratt gjennom 
instituttseminarene og andre fora til en positiv og livlig fagdebatt innenfor SAI. 
 
 
 
 
Aud Talle       Max Demuth 
instituttleder       kontorsjef 
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2.0 Styringsorganer ved instituttet 
Ved Sosialantropologisk institutt finnes det to styringsorganer: Instituttstyret og 
Programutvalget. 

2.1 Instituttstyret 
 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Instituttleder Aud Talle. 
 
Stedfortreder for instituttleder Signe Howell. 
 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Arne Kalland.  
 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Geir Thomas Hylland Eriksen.  
 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Odd Are Berkaak.  
 
Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Universitetslektor Knut Nustad.  
 
Representant for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Førstekonsulent Kirsten Greiner.  
 
Representanter for gruppen studenter (to personer): Velges gjennom valg til fagutvalget ved 
SAI.  
 
Følgende vararepresentanter ble valgt:  
 
1. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Elisabeth L'orange Fürst. 
2. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Christian Krohn Hansen.  
3. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Unni Wikan.  
 
1. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Universitetslektor Anne Waldrop. 
2. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Heidi Fjeld. 
3. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Dag Tuastad. 
4. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Maria Guzman. 
5. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Esben Leifsen.  
 
1. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Konsulent Hege Handberg. 
2. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Avdelingsingeniør Frank P. Silye.  
 
Professor Signe Howell hadde vårsemesteret 2003 forskningstermin og professor Arne 
Kalland fungerte som stedfortreder for instituttleder i denne perioden.  
 
Gruppen studenter (vår 2003)
-Anne-Marit   
Hessevik 
-Charlotte Bandlien 
 

  

 Gruppen studenter (høst 2003) 
-Audhild Roel 
-Kathrine  
Tønnesen  
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2.2 Programutvalget 
Som en direkte følge av innføringen av studiereformen, ble det før jul i 2002 opprettet et 
programstyre. Programstyret erstatter i hovedsak Forsknings- og undervisningsutvalget 
(FoU).  
 
Nytt er at programstyret, gjennom stedfortreder for instituttleder, har fått delegert myndighet 
fra instituttstyret til å stå for den løpende driften av instituttets studieprogrammer. Driften av 
studieprogrammene bygger imidlertid på et nært samarbeid mellom instituttledelse og 
programledelse. Utgangspunktet er at saker av overordnet fagpolitisk karakter diskuteres og 
vedtas i instituttstyret.  
 
Programutvalget består av følgende personer:  
 
1. Stedfortreder for instituttleder (fra instituttstyret) og leder for programutvalget: Professor 
Signe Howell.  
2. Audhild Roel og Kätlin Roovik representerte studentene. 
3. Programleder (fast vitenskapelig tilsatt ved instituttet) oppnevnt av instituttstyret med 
ansvar for bachelorgraden: Professor Arne Kalland. 
4. Programleder (fast vitenskapelig tilsatt ved instituttet) oppnevnt av instituttstyret med 
ansvar for mastergraden og ph.d.-graden: Professor Geir Thomas Hylland Eriksen.  
 
Visebestyrer er leder av programutvalget i kraft av sitt verv. De to programlederne oppnevnes 
normalt for en periode på fire år. Studiekonsulenten med ansvar for studie- og forskningssaker 
er programstyrets sekretær. Sekretæren har talerett.  
 
Programstyret har ansvar for:  
 
a. Avgjørelser om hvilke emner som skal inngå i programmet. 
b. At de emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet. 
c. At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmet til enhver tid er ivaretatt. 
d. Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmet og på 
kvalitetssvikt. 
e. Vurdere tilpassing av emnene til programmets overordnete målsetting. 
f. Kvalitetssikring av programmet. Studiereformen vårsemesteret 2003 Her legges sakslisten 
fra oppstartmøtet i programstyret inn, dvs i omarbeidet form. 

Professor Signe Howell hadde i vårsemesteret 2003 forskningstermin, og professor Arne 
Kalland fungerte som leder for programutvalget i denne perioden. Professor Odd-Are Berkaak 
vikarierte som programleder for professor Arne Kalland vårsemesteret 2003.  

Studiekonsulent Trond Heitmann har vært sekretær for utvalget. 
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3.0 Økonomi 2003 
Regnskap 2003 Inntekter Kostnader

Basisvirksomhet   
Overført fra 2002                  1 330 000 
Fordeling fra SV-fakultetet;  
KUF-midler  

18 826 000 

Andre inntekter 1 300 000  
Lønn  16 013 000
Drift    3 029 000
Totalt Basisvirksomhet  21 456 000 19 042 000
  
Ekstern finansiert virksomhet  
Overført fra 2000 420 000  
Eksterne inntekter 3 662 000 
Lønn  2 642 000
Drift  1 195 000
Totalt ekstern finansiert virksomhet 4 082 000 3 837 000
 
Overført til 2004 
Regnskapsført resultat basisvirksomhet           2 418 000
Regnskapsført resultat eksternt finansiert        245 000
Totalt                                                               2 663 000
 
 
SAI hadde et overskudd i forhold til budsjett på kr. 1 088 000.  
 
Innenfor vår basisvirksomhet skyldes dette i hovedsak at vi har hatt høyere inntekter, samt at 
instituttet overfører lønnsmidler til to stipendiatstillinger og én postdoktorstilling.  
 
Innenfor den eksternt finansierte virksomheten overfører instituttet et overskudd på kr.  
245 000. 
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4.0 Undervisning og forskning ved instituttet 
 
 
Forsknings- og undervisningsaktivitetene ved instituttet er omfattende og spenner over et vidt 
felt, så vel teoretisk som regionalt. Den enkelte ansattes forskning beskrives under punkt 11. 
Instituttets kompetansekatalog på instituttets nettsider, www.sai.uio.no , gir en god oversikt 
over bredden i forskningsaktivitetene.  
 

4.1 Lavere grads undervisning 

4.1.1 Studiereformen 
I 2003 ble bachelorprogramment innført ved Sosialantropologisk institutt. Noen emner på 
bachelorprogrammet ble gitt allerede våren 2003, mens masterprogrammets emner ble gitt 
første gang høsten samme år.  
 
De viktigste strukturene i den nye gradsstrukturen er klar, men justeringer vil forekomme de 
kommende semestrene. Programrådet har videreført arbeidet med reformen.  

4.1.2 Grunnfag og emner på 1000-nivå  
I forbindelse med studiereformen utfases grunnfaget i sosialantropologi. Våren 2003 ble det 
for siste gang undervist i grunnfag (2.semester). Grunnfaget i sosialantropologi kan tilpasses 
den nye studiestrukturen ved at studenter som har avlagt grunnfagseksamen får fritak for alle 
emner i disiplinærfordypningen på 1000-nivå (inkludert SVMET1010) samt ett fritt emne.  
 
Parallelt med undervisning på grunnfag ble det våren 2003 gitt undervisning i følgende emner 
som inngår i den nye bachelorstrukturen: SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi, 
SOSANT1100 Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold, SOSANT1131 
Regional etnografi: regional fordypning Afrika,  SOSANT1141 Regional etnografi: regional 
fordypning Midtøsten, SOSANT1151 Regional etnografi: regional fordypning Oseania og 
SOSANT1200 Former for ulikhet. 
 
Høsten 2003 ble det gitt undervisning i emnene SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi, 
SOSANT1100 Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold, SOSANT1161 
Regional etnografi: regional fordypning Sør-Øst Asia, SOSANT1171 Regional etnografi: 
regional fordypning Sør-Amerika, SOSANT1181 Regional etnografi: regional fordypning 
Norden, SOSANT1300 Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv, 
SOSANT1400 Symbolbruk og erkjennelsesformer. 
 
I forbindelse med undervisningen på SOSANT1100 ble det høsten 2003 arrangert en samling 
på OSI-hytta i Nordmarka. Dette er en videreføring fra grunnfaget og erfaringer viser at dette 
er et tiltak som bidrar til et godt faglig og sosialt miljø. Samlingen var beregnet for studenter 
på bachelorprogrammet. 
 
Instituttet anbefaler at studentene avlegger emnene i den rekkefølge som kommer fram i 
emnebeskrivelsene, men studentene har anledning til å avlegge emner i den rekkefølge de 
ønsker. 
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Undervisningsleder for grunnfag i 2003 var Professor Arne Kalland. 
Leder for bachelorprogrammet var Odd Are Berkaak (V03) og Arne Kalland (H03) 

4.1.3 Mellomfagstillegget og emner på 2000-nivå  
Fra og med våren 2003 ble all undervisning på mellomfags-/ 2000-nivå gitt i form av emner 
som inngår i den nye gradsstrukturen. Studenter som ønsket å avlegge mellomfagstillegget 
hadde anledning til dette ved å ta eksamener i 2000-emner tilsvarende kravene til 
disiplinærfordypning på 2000-nivå i bachelorprogrammet. Høsten 2003 kunne bare studenter 
som tidligere hadde vært registrert på mellomfagstilleget få godkjent 2000-emnene som 
mellomfagstillegg. Det gamle mellomfagstillegget kan innpasses i bachelorprogrammet ved at 
det gis fritak for emner på 2000-nivå.    
 
I disiplinærfordypningen på 2000-nivå inngår emnet SOSANT2000 Generell antropologi: 
grunnlagsproblemer og kjernespørsmål som obligatorisk emne. Deretter velger studenten 20 
studiepoeng i emnene SOSANT2100-SOSANT2999.  
 
Følgende emner ble gitt på mellomfags-/ 2000-nivå: 
 
Våren 2003: 
SOSANT2000 Generell antropologi: grunnlagsproblemer og kjernespørsmål (10 sp.) 
SOSANT2210 Etnisitet og nasjonalisme (10 sp.) 
SOSANT2310 Varer og gaver (10 sp.) 
SOSANT2410 Kosmologi og rituelt liv (10 sp.) 
SOSANT2710 Ære (10 sp.) 
SOSANT2720 Urban form, urban life, urban culture (10 sp.) 
 
Høsten 2003: 
SOSANT2000 Generell antropologi: grunnlagsproblemer og kjernespørsmål (10 sp.) 
SOSANT2220 Makt og autoritet (10 sp.) 
SOSANT2250 Anthropological perspectives on Norway and the Nordic countries (10 sp.) 
SOSANT2420 Sted og rom (10 sp.) 
SOSANT2510 Natur og samfunn (10 sp.) 
SOSANT2540 Psykologisk antropologi (10 sp.) 
Leder for bachelorprogrammet var Odd Are Berkaak (V03) og Arne Kalland (H03) 

4.1.4 Semesteremnet Kjønn og samfunn  
Instituttet har hatt ansvar for det tverrfaglige semesteremnet Kjønn og samfunn. Fra og med 
1998 har instituttet gitt undervisning og eksamen i emnet hvert vårsemester. Professor 
Elisabeth L’orange Fürst har hatt det faglige ansvaret. Hun og stipendiat Anne Waldrop 
underviste i emnet våren 2003. Studiekonsulent Kirsten I. Greiner hadde det administrative 
ansvaret.  
 
Studiet ble innledet med undervisning i en fellesdel ved Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning. Deretter fulgte studentene undervisning i fakultetsspesifikke tilbud, hvorav 
Kjønn og samfunn var ett. Undervisningen ble gitt i form av forelesninger, seminarer og 
individuell veiledning. Eksamen var todelt: en semesteroppgave og en muntlig eksamen som 
talte likt i utregning av samlet karakter på emnet.  
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Våren 2003 søkte 40 studenter om opptak til Kjønn og samfunn, men en del takket nei til 
tilbud om plass i ettertid. Det var 28 eksamensmeldte i emnet, mens 23 stilte til eksamen, 
gjennomførte og besto.   
 
Erfaringene fra studiet var meget gode; undervisningen var intensiv, studentene hadde god 
kontakt med fagansvarlig og de fikk stadige tilbakemeldinger underveis i studiet. Studentene 
formidlet ofte til instituttets administrasjon at de var svært fornøyde med studieopplegget. 
   
Instituttet ga undervisning og eksamen i Kjønn og samfunn siste gang våren 2003, da det i 
forbindelse med kvalitetsreformen og innføring av ny gradsstruktur ved UiO høsten 2003, ble 
opprettet nye studietilbud innenfor temaet kjønn. Instituttet vil heretter gi undervisning og 
eksamen i SOSANT2260 ”Kjønn i samfunn, kropp og språk” (20 studiepoeng) hvert 
vårsemester fra og med våren 2004, og i SOSANT2240 ”Kjønn, tradisjon og modernitet” (10 
studiepoeng) hvert høstsemester fra og med høsten 2004.  
 

4.2 Høyere grads undervisning: Hovedfag og masterprogrammet  
 
Hovedfag 
På grunn av studiereformen hvor hovedfaget erstattes med mastergraden, ble det gitt 
undervisning på hovedfagets 2. semester for siste gang våren 2003. Disse studentene fulgte 
kurs i kvalitativ og kvantitativ metode, samtidig som de utarbeidet etnografisk essay og 
prosjektbeskrivelse. For studenter som er ferdig med feltarbeid ble det holdt et obligatorisk 
skrivekurs. Dette ble etterfulgt av veiledningsseminarer, hvor studentene legger frem 
skriftlige arbeider i tilknytning til hovedoppgaven. 
 
Av valgfrie hovedfagskurs ble det våren 2003 gitt kurset ”Globalisering og transnasjonal 
flyt”. Høsten 2003 ble det ikke gitt eget hovedfagskurs, men studentene kunne begge semestre 
følge litteraturseminaret ”Natur og samfunn” og få dette godkjent som valgfritt 
hovedfagskurs. 
 
I 2003 ble ’hovedfagsseminaret’ kun holdt på vårsemesteret.   
  
I både vår- og høstsemesteret ble det holdt en markering for studenter som ble uteksaminert i 
det foregående semesteret. Markeringen ble gitt en høytidelig ramme, med taler fra 
instituttledelse og studentrepresentant, en kort presentasjon av hovedoppgavene, og en 
oppmerksomhet fra instituttet til de tilstedeværende kandidatene. Arrangementet ble avsluttet 
med lett servering og fagutvalget arrangerte en påfølgende kandidatmiddag.  
 
Professor Arve Sørum har vært undervisningsleder for hovedfag i år 2003. 
 
Masterprogrammet 
Mastergradskommiteen avsluttet sitt arbeid i løpet av våren 2003 og Programstyret vedtok de 
endelige emnestrukturene for programmet i mars. 
 
Etter orienteringsmøtet tidlig i semesteret ble det holdt mottakelse i U1 hvor både 
administrativt og vitenskapelig ansatte møtte nye studenter.    
 

 10



Det ble undervist i emnene SOSANT4100 Nyere antropologisk teori og SOSANT4010 
Metode og prosjektbeskrivelse. 44 studenter besto begge emner og er klare for feltarbeid 
våren 2004.  
 
Tilbakemeldingene fra studenter og ansatte på masterprogrammet er delte. På den ene siden er 
det kommet klager på at det er for kort tid til forberedelser til eksamen på SOSANT4100. 
Samtidig viser karakterene en fordeling av karakterer som faller innefor forventet 
normalfordeling. På samme måte kom det fram at mange av studentene ikke var tilfreds med 
oppfølging som ble gitt på SOSANT4010. Det viser seg imidlertid at prosjektbeskrivelsene 
holdt en jevnt høy kvalitet og det var langt flere kandidater som fikk godkjent 
prosjektbeskrivelsen i første runde enn det som var vanlig på hovedfag. 
 
Programstyret skal evaluere og eventuelt foreta justeringer på masterprogrammets første 
semester. 
 
Programleder for masterprogrammet var professor Thomas Hylland Eriksen. 
 
SAI studiestipend 
Instituttet tildeler stipendmidler fra SAI studiestipend i høst og vårsemesteret, primært i 
forbindelse med feltarbeid. I 2003 ble SAI studiestipend tildelt hovedfagsstudenter i 
vårsemesteret, mens masterstudentene fikk tildelt midler på høstsemesteret.  
 
Hovedfagsstudenter ble i år 2003 også tildelt feltarbeidsstipend i tilknytning til det NFR-
finansierte prosjektet ”Transnational flows of concepts and substances”. 
 

4.3 Høyere grads undervisning: Dr. Polit  
I 2003 ble det holdt kurs i nyere antropologisk teori og metodeseminar for dr.polit.studentene. 
Videre ble fakultetets felleskurs i vitenskapsteori avholdt. 
 
Ansvarlig for dr.polit.programmet i år 2003 var professor Thomas Hylland Eriksen. 
 

4.4 Andre undervisningsaktiviteter 
 
Fagkritisk dag 
I mars 2003 arangerte fagutvalget fagkritisk dag omkring temaet anvendt antropologi. 
Problemstillingene for dagen var hvilken rolle kan og bør antropologien spille i verdenen? 
Hvilket bidrag kan antropologisk forståelse gi i det nasjonale og internasjonale samfunn, 
hvilke bruksområder kan antropologen ha i forskjellige former for organisert virksomhet og 
hvilke måter kan det studenter lærer gjøre dem skikket til å delta i forskjellige fora på 
forskjellige nivåer? 
 
Dagen var organisert slik at vi hadde arbeidsgrupper rundt tre problemstillinger med en 
fellesdebatt til slutt. 
 
Den første arbeidsgruppen var ledet av Sissel Østberg ved HiO og dreide seg om kritikk av 
eget samfunn, hvor innvandringsdebatten og integreringsproblematikken stod sentralt. En 
viktig problemstilling i forhold til dette var om antropologisk forsking kan og bør være en 
motvekt til den dominerende diskurs? 
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Den andre gruppa var ledet av Odd Are Berkaak og dreide seg om kunst og kulturfeltet. 
Problemstillingene omhandlet 1) forvaltning, aktører og scener, 2) kulturpolitiske spørsmål og 
3) antropologiens funksjon og bidrag til kultursektoren.  
 
Den tredje gruppa ble ledet av Randi Kårhus (Noragric) og Harald Skåra (Norad) og handlet 
om bistand, utvikling og politikk. Her ble det stilt spørsmål rundt 1) antropologen som 
tilskuer eller om hun skal være deltager i disse prosessene. 2) antropologens relevans og 
ansvar og 3) fattigdom som et problematisk begrep.  
 
I kjølevannet av disse arbeidsgruppene samlet alle seg til en fellesdebatt hvor man gikk 
gjennom fellestrekk og ulikheter i forhold til i hvilken grad antropologien er en anvendt 
vitenskap. Panelet ble ført av lederne for arbeidsgruppene.  
 
Fagkritisk dag ble arrangert av Jørn Øwre, Magnus Prytz Holter, Geir Vedeld, Charlotte 
Bandlien og Christian Sørhaug. 
 
Sosialantropologisk forum 
Nyere Antropologisk Teoriseminar har skiftet navn til Sosialantropologisk forum. 
Det faglige fokuset for disse seminarene er teoretisk og vil derfor være av 
interesse for hovedfag og mastergradsstudenter. Foreleserne holder et innlegg 
første del av seminaret og andre del er avsatt til spørsmål og diskusjon. 
Foreleserne som har deltatt har stort sett vært fra SAI, men det har også kommet 
noen eksterne. Til alle seminarene har det vært lagt ut en artikkel som er relatert 
til tematikken som blir tatt opp. 

 
Sosialantropologisk forum i 2003 fikk besøk av følgende personer:  
 
Vår 2003 
 

1) Fredrik Barth: Samhandling og Kultur 
2) Knut Nustad: Antropologiske perspektiver på staten 
3) Thomas Hylland Eriksen: Menneskets natur 
4) Odd Are Berkaak: The Gunfight at OK Corall: Myter i det moderne mediesamfunn 
5) Unni Wikan: Ære og skam i teoretisk perspektiv 
6) Erik Henningsen: Soft Capitalism 
7) Arve Sørum: Subjektet i antropologisk teori: Et holografisk perspektiv 

 
Høst 2003 

1) Aud Talle: Kulturrelativsmens vilkår i vår tid 
2) Tian Sørhaug: Fetisjering av ralasjoner; Antropologi og moderne relasjoner 
3) Halvard Vike: Makt i komplekse organisasjoner 
4) Marianne Lien: Bruno Latour for uinnvidde; Hva skal Antropologen med aktør – 

nettverksteori.  
 
 
Oppmøtet på disse seminarene har vært meget bra (gjennomsnittet har vært rundt 20 personer 
per gang) og det anbefales at instituttet bidrar til videre drift av denne faglig inspirerende 
aktiviteten.  
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4.4.1 Undervisning utenfor instituttet  
 
SVMET1010 Kvalitativ metode 
SAI gav en forelesning på det tverrfaglige emnet SVMET1010 som inngår i 
bachelorprogrammet i sosialantropologi, men som administreres av Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi. 
 
UTV1000 Innføring i utvikling 
Sosialantropologisk institutt gav tre forelesninger på det tverrfaglige emnet UTV1000 som 
inngår i bachelorprogrammet i Utviklingsstudier, men som administreres av fakultetet. 
 
KULKOM1001 Innføringsemne; Forståelsesformer og perspektiv 
Sosialantropologisk institutt gav to forelesninger på det tverrfaglige emnet KULKOM1001 
som inngår i bachelorprogrammet i Kultur og kommunikasjon, men som administreres av 
fakultetet. 
 

4.5 Opptak til lavere og høyere grad  
I 2003 var 367 personer registrert som studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi. 
Dette inkluderer både nye og overgangsstudenter. 
52 personer var registrert som studenter på masterprogrammet i sosialantropologi. 

4.5.1 Opptak til masterprogrammet 2003  
 
Med etablering av masterprogrammet fra og med høsten 2003, ble studenter tatt opp til 
hovedfag siste gang høsten 2002 og til masterprogrammet første gang høsten 2003.  
Instituttet har fortsatt ordningen med å gjennomføre opptak til høyere grads studier kun en 
gang i året, med studiestart i høstsemesteret. 
 
Ved opptak til masterprogrammet høsten 2003 var kravet: 

- fullført cand.mag.-grad med mellomfagsfordypning i sosialantropologi, eller  
- fullført bachelorgrad med 80 studiepoengs emnegruppe i sosialantropologi eller 

tilsvarende, eller 
- fullført godkjent tverrfaglig bachelorgrad med minst 60 studiepoeng i 

sosialantropologi. 
 
Sammen med opptakssøknaden skulle alle søkere levere en kortfattet prosjektskisse (ca. 1 
side) inneholdende tema, problemstilling og sted for feltarbeid. Veileder ble tildelt på 
bakgrunn av skissen som i tillegg skulle bidra til at studentene kom raskt igang med 
forberedelser til feltarbeid og masteroppgave. Skissen var en obligatorisk del av søknaden, 
men lå ikke til grunn for rangering av søkere.  
 
For å kunne søke opptak til hovedfag, opererte SV-fakultetet f.o.m. høsten 1999 med et faglig 
minstekrav på 2,7 på samlet mellomfag eller mellomfagstillegget. Med innføring av ny 
karakterskala (A-F) ved UiO i 2003, fastsatte SV-fakultetet i tillegg et faglig minstekrav på C 
for søkere som har bokstavkarakterer.  
 
Søkere ble rangert etter vektet gjennomsnittskarakter på samlet mellomfag i sosialantropologi 
eller sosialantropologiske emner tilsvarende mellomfag.  
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Søkere tilbudt plass på høyere grad 

 
 
 
 
År 

 
 
 
Opptaks
-ramme 

 
Karakter 
for 
garantert 
opptak 

 
 
Antall  
søkere 

 
Karakter på samlet mellomfag 

 
Andel 
kvinner 

 
Antall  
studenter  
som startet på  
høyere grad 

1997     120  V+H    
1998     109  V+H    
1999       77  V+H    
2000       95    
2001 76 2,4     79 Alle med 2,7 eller bedre 75% 65 
 
2002 

 
50 

 
2,5 

 
    75 

Alle med 2,6 eller bedre 
og noen med 2,7 

 
84% 

 
50 

2003 
Master 

 
50 

 
Fjernet 

 
  112 

Alle med 2,5 eller bedre 
eller B eller bedre: 57 personer 

 
72% 

 
52 

 
 
Søknadsmengden til høyere grad (hovedfag) har gått ned på slutten av 90-tallet og deretter 
stabilisert seg. Et oppsving høsten 2000 skyldtes trolig at ingen studenter ble tatt opp våren 
2000, da instituttet fra og med høsten 1999 gjeninnførte ordningen med opptak kun en gang i 
året. Instituttet mottok hele 112 søknader til masterprogrammet høsten 2003 – en økning i 
søkermengden som kan tilskrives at lavere grads studenter fikk anledning til å fullføre en 
bachelorgrad våren 2003. Dermed var det tilnærmet to kull som kunne søke seg til 
masterprogrammet: de som var ferdige med en cand.mag.-grad normert til fire år og de som 
hadde startet studiene med en cand.mag.-grad for øyet, men som hadde gjennomført minimum 
tre års studier tilstrekkelig til å oppnå en bachelorgrad.    
 
Høsten 2003 var opptaksrammen til masterprogrammet på 50 (redusert fra 76 til 50 fra og 
med høsten 2002, jfr. vedtak i det akademiske kollegium 7. mai 2002).  
 
Med opptaksramme på 50 og tilnærmet to kull søkere, er det det blitt stadig vanskeligere å 
komme inn på høyere grads studier i sosialantropologi de siste par årene, noe som også 
gjenspeiles i mellomfagskarakteren til søkere som tas opp.  
 
Høsten 2001 var søkere garantert opptak til hovedfag med karakter 2,4 eller bedre på samlet 
mellomfag, mens garantien for høsten 2002 ble satt ved karakter 2,5 eller bedre. Fra og med 
opptaket til masterprogrammet høsten 2003, fjernet man ordningen med garantert opptak 
basert på mellomfagskarakter. 
 
Fordi mange studenter hadde gjennomført samlet mellomfag med siktemål å oppnå i hvertfall 
2,5 for å komme inn på høyere grads studier, valgte instituttet likevel å gi tilbud om plass til 
alle søkere i denne gruppen høsten 2003. For søkere med bokstavkarakterer (A-F), ga man 
tilbud om plass til alle med karakteren B eller bedre på samlet mellomfag. Dermed skulle 
totalt 57 studenter begynne på masterstudiet høsten 2003, men bare 52 startet fordi fem fikk 
avslag på søknad om utsatt oppstart til høsten 2004. Av de som fikk tilbud om plass, var 72% 
kvinner. Antropologi er fremdeles et kvinnedominert fag og denne tendensen vedvarer, om 
enn i noe mindre grad enn foregående år. 
 

4.5.2 Opptak til Dr. Polit  
Sosialantropologisk institutt hadde for år 2003 en opptaksramme til dr.polit programmet på 6 
kandidater.  
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Opptakskomiteen til dr.polit programmet har bestått av Aud Talle, Harald Beyer Broch og 
Arve Sørum.  
 
For det ordinære opptaket til dr.polit.-programmet år 2003 var det 10 søkere og av disse var 
det 4 søker som ikke ble funnet kvalifisert. 
 
Følgende syv søkere, under forutsetning av finansiering, ble innstilt for opptak til dr.polit 
studiet ved Sosialantropologisk institutt: 
 
Daugstad, Gunnlaug 
Fagerlid, Cicilie-Merethe 
Neumann, Iver B 
Norbye, Anne Katrine Brun 
Olsen, Trine 
Samuelsen, Ida Lundberg 
Woldesalassie, Zerihun Abebe 
 
Pr 31.12.03 var 28 kandidater tilknyttet instituttets doktorgradsprogram. 
 

4.6 Studieprogresjon og gjennomstrømning 
 
På grunn av innføringen våren 2003 av nytt system med emner som erstatning for grunnfag og 
mellomfagstillegg, kan instituttet ikke lenger gå ut fra at alle studenter skal være 
heltidsstudenter ved SAI og avlegge 30 studiepoeng per semester ved SAI. Å se på 
studiepoengsproduksjon per student blir følgelig uten mening. Det instituttet kan si noe om er 
studiepoengproduksjon i forhold til antall eksamensmeldte (hva studiepoengsproduksjonen 
skulle vært hvis alle eksamensmeldte bestod sine eksamener). Instituttet kan også generelt si 
noe om andelen stryk/trekk under eksamen.  
 
Studiepoengsproduksjon og andel beståtte av eksamensmeldte på 1000- og 2000-nivå var 
som følger: Våren 2003: 83% av de eksamensmeldte på 1000-nivå bestod eksamen og 
produserte 2100 studiepoeng (mot 2525 studiepoeng hvis alle hadde bestått). 73% av de 
eksamensmeldte på 2000-nivå bestod eksamen og produserte 1670 studiepoeng (mot 2290 
studiepoeng hvis alle hadde bestått). Høsten 2003: 79% av de eksamensmeldte på 1000-nivå 
bestod eksamen og produserte 4910 studiepoeng (mot 6180 studiepoeng hvis alle hadde 
bestått). 78% av de eksamensmeldte på 2000-nivå bestod eksamen og produserte 2770 
studiepoeng (mot 3540 studiepoeng hvis alle hadde bestått).  
 
Innføringen av studiereformen i 2003 gjør det interessant å sammenligne grunnfag og 
mellomfagstillegg i 2002 med 1000- og 2000-nivå i 2003. I 2002 var vekttallsproduksjon i 
forhold til eksamensmeldte studenter på grunnfag 51% og således ligger instituttet godt an 
med en studiepoengsproduksjon på henholdsvis 83% for våren og 79% for høsten på 1000-
nivå i 2003. I 2002 var vekttallsproduksjon i forhold til eksamensmeldte studenter på 
mellomfagstillegget 73% for våren og 63% for høsten. Dermed ligger instituttet likt eller 
bedre an med henholdsvis 73% for våren og 78% for høsten for 2000-nivå. 
 
Studiepoengsproduksjon i forhold til antall eksamensmeldte på grunnfag i 2003 var svært 
lav: henholdsvis 37% i vårsemesteret og 27% i høstsemesteret. I 2002 var det tilsvarende 
tallet som nevnt 51%. Sannsynligvis har de lavere tallene i 2003 sammenheng med 
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innføringen av de nye 1000-emnene, og at de studenter som har vært eksamensmeldt i 
grunnfag ikke har hatt seriøse intensjoner om å gjennomføre eksamen. 
 
På hovedfag er det fremdeles vanlig at studenter bruker flere semestre utover den normerte 
studietid på 2 ½ år. Statistikken for 2003 viser totalt 31 uteksaminerte hovedfagsstudenter, 
hvorav 24 ble ferdige i vårsemesteret og 9 i høstsemesteret. At det var betydelig flere i 
vårsemesteret skyldes sannsynligvis at vårsemesteret var siste sjanse til å få tallkarakter og 
flere studenter prioriterte å få ferdig oppgaven innen vårsemesteret. Av de 24 kandidatene i 
vårsemesteret gikk hele 16 kandidater opp i juni og juli.  
 
Masterprogrammet startet for første gang høsten 2003. Det var 45 eksamensmeldte til 
SOSANT4010 Metode og prosjektbeskrivelse hvorav 44 bestod. På SOSANT4100 Nyere 
antropologisk teori var 51 eksamensoppmeldte hvorav 47 bestod.  
 
Andel beståtte av antall fremmøtte på eksamen 
Våren 2003 var tallet 98% for 1000-nivå og 96% på 2000-nivå. Høsten 2003 var tallet 96% på 
1000-nivå og 97% på 2000-nivå. Vi ser dermed at tallet for stryk eller trekk under eksamen er 
ekstremt lavt: 2-4%. Dette er mye lavere enn grunnfaget som i 2002 hadde 21% stryk/trekk i 
vårsemesteret og 16% stryk/trekk i høstsemesteret, og mellomfagstillegget som hadde 19% 
stryk/trekk i vårsemesteret og 9% stryk/trekk i høstsemesteret. Den drastiske nedgangen i 
stryk/trekk under eksamen på de nye bachelorprogram-emnene kan skyldes flere forhold: 
Studenter tvinges og oppmuntres i større grad til å være fulltidsstudenter (både av 
universitetet og Lånekassen), studenter som består eksamener får støtte i form av stipend (hvis 
de stryker får de støtte i form av lån), det er mer undervisning i form av forelesninger og 
spesielt i form av flere og tettere seminarer, eksamener er tettere og spredd utover hele 
semesteret noe som tvinger studenter i større grad til å være tilstede, og det er mindre emner 
som kanskje oppleves som mer ”overkommelige”. 
 
Dr. polit: I løpet av 2003 disputerte en kandidat. 
 
Antall eksamenskandidater1 (tall fra Felles Studieadministrativt system):  
 
Emne H 03 V 03 H 02 V 02 H 01 V 01 

Grunnfag 
 

49 351 191 265 198 246 

Mellomfag 
 

1 8 67 80 75 77 

Hovedfag, 
Innføring 

5 18 59 13 64 10 

Hovedfag 
avsluttende 

9 24 22 26 22 24 

1000-nivå 
 

862 346     

2000-nivå 
 

354 229     

4000-nivå 
 

96      

                                                 
1 Eksamenskandidater er summen av eksamenskandidater i de ulike emnene (mao summen av antall 
eksamensmeldinger). Antall eksamenskandidater er således ikke lik antall studenter (mao ikke justert for 
persontall). De fleste studenter er eksamensmeldt i flere emner og antall studenter er følgelig lavere enn antall 
eksamenskandidater.  
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4.7 Studiereform, eksamen og sensur 
 
I forbindelse med studiereformen ble det gamle tallkaraktersystemet erstattet med 
bokstavkarakterer, med skala A-F, hvor E er siste ståkarakter og F er stryk. Nasjonalt fagråd i 
sosialantropologi har utarbeidet fagspesifikke kriterier for de nye karakterene. Universitetene 
ble pålagt å følge ECTS systemet, noe som medfører bruk av normalfordeling av karakterer. 
Det understrekes at dette skal gjelde flere emner over tid og ikke én enkelt eksamen. 
Instituttet ligger ganske nær en normalfordeling på de fleste emner (i snitt over de to 
semestrene) med unntak av avsluttende hovedfagseksamen. (Ingen studenter har ennå avlagt 
avsluttende mastereksamen og tall på dette finnes derfor ikke.) Det er diskusjon og uenighet 
på instituttet omkring bruk av normalfordeling på hovedfags- og masteroppgave.  
 
I 2003 ble det åpnet for å benytte kun én sensor for hver besvarelse ved de fleste eksamener 
ved UiO. Muntlige eksamener skal fremdeles ha to sensorer og ved avsluttende 
hovedfagseksamen kreves to sensorer hvorav minst én ekstern. Instituttet valgte våren 2003 å 
fortsatt benytte to sensorer for hver besvarelse. Høsten 2003 opererte instituttet med én sensor 
for hver besvarelse på en del eksamener og med to sensorer dersom den ene manglet 
sensurerfaring og/eller det ble ansett som nødvendig for å sikre kvaliteten på sensureringen. 
 
For å sikre enhetlig bruk av den nye karakterskalaen ved de sosialantropologiske instituttene i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, vedtok Nasjonalt fagråd i sosialantropologi 9. mai 2003 
å iverksette en utveksling av sensorer mellom instituttene. I tråd med denne såkalte 
kontrollfunksjonen, skal hvert institutt hvert semester la minst én sensurkommisjon i ett av 
emnene på hvert progresjonsnivå (1000-, 2000- og 4000-nivå) ha to sensorer, hvorav én 
ekstern oppnevnt blant de vitenskapelig ansatte ved ett av de tre andre universitetene. Høsten 
2003 var Harald Beyer Broch utvekslingssensor i Tromsø, mens Hogne Øian, UiT, sensurerte 
ved tre eksamener ved SAI.  
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5.0 Doktorgrader i 2003  
 
I løpet av 2003 disputerte en kandidat. 
 

5.1 Astrid Anderson 
Disputerte over avhandlingen Wogeo landscapes: place, movement and the politics of 
belonging in Wogeo, Papua New Guinea.  
 
Prøveforelesningene fant sted torsdag 19. juni 2003 på Ullevål kino, John Colletts plass. 
Tittelen på det selvvalgte emnet var" Udemtarega’s last journey: barter and social relations on 
the north coast of Papua New Guinea" (selvvalgt emne). Tittelen på det oppgitte emnet var 
"The Semiotics of Taboo: New Perspectives on the Body in Society and Culture".  
 
Disputasen fant sted fredag 20. juni 2003 på Ullevål kino. De ordinære opponenter var 
Professor Donald Tuzin, University of California (1. opponent), Professor Edvard Hviding 
Universitetet i Bergen (2. opponent). 1. amanuensis Marianne Lien, Sosialantropoligisk 
institutt har vært koordinator for kommisjonen. 
 
Disputasen ble ledet av Professor Aud Talle, Sosialantropologisk institutt. 
 
Sammendrag av avhandlingen: 
I avhandlingen tar Astrid Anderson for seg hvordan kroppslige erfaringer av konkrete og 
sansede landskap er grunnleggende for hvordan folk på øya Wogeo i Papua Ny-Guinea gir 
mening til og snakker om verden. 
 
Mennesker knytter gjerne historier til steder, og stedstilhørighet blir ofte framhevet som en 
viktig del av folks identitet. Wogeos landskap er fylt med slike historier og foki for 
tilhørighet. Myter og historiske hendelser knyttes til bestemte steder, og menneskers liv og 
relasjoner snakkes ofte om som å følge stier i landskapet. På dette viset kan landskap bli både 
“historiebøker” og sosiale “kart”. Men på Wogeo er landskap med på å gi mening til 
menneskers liv også utover det å minne dem om historier og å gi tilhørighet. Ved hjelp av 
detaljerte beskrivelser av daglig og rituelt liv viser doktoranden hvordan det å være i og 
bevege seg gjennom landskapet på øya også handler om en stadig pågående konstruksjon og 
manifestasjon av meningsfulle verdener. For eksempel blir unge jenter gjort til deler av steder 
deres historie er forbundet med ved at de kryper gjennom lianer på trær med røttene plantet i 
disse stedene under pubertetsritualer. Ved dødsfall tar sørgende slektninger symbolsk på seg å 
bære den døde med seg for å “sette” ham eller henne ned på stedene vedkommende har vært 
knyttet til gjennom livet. Et annet viktig eksempel viser hvordan delene av et hus assosieres 
med ulike deler av landsbyen og med jorda og menneskene som tilhører disse. Når et hus 
bygges, skaper og gjenskaper man landsbyenes sosiale og geografiske sammensetning. Videre 
anses visse typer kunnskap assosiert med lederskapsposisjoner på øya som å være “plassert” i 
landskapet, og fortellinger og forhandlinger om historiene til menneskene, landsbyenes jord 
og lederposisjoner er sentralt i det kandidaten kaller “the politics of belonging”.  
Avhandlingen er basert på tjue måneders feltarbeid i Papua Ny-Guinea – mesteparten av tiden 
i en av landsbyene på Wogeo – med deltagende observasjon og intervjuer som metode. 
Teoretisk kombinerer doktoranden et fenomenologisk utgangspunkt med semiotiske 
perspektiver på meningsdannelse, inspirert av sentrale antropologiske studier fra andre steder 
i Melanesia og i Stillehavsregionen for øvrig. 
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6.0 Internasjonalt samarbeid og aktiviteter 
Internasjonalt samarbeid har vært, og er, viktig for instituttet. Studiereformen har imidlertid 
vært krevende og det har i 2003 ikke vært tid eller ressurser til å følge opp denne delen av 
reformen slik den er tiltenkt.  

6.1 Internasjonalt samarbeid: University College og uio@utlandet 
Insituttet har i flere år hatt en studentutvekslingsavtale med University College London 
innenfor Erasmus-programmet. Avtalen gjaldt også for 2003, men ingen studenter benyttet 
seg av dette. 
 
SAI er også med på utvekslingssamarbeid som organiseres av SIP ved SSA. Høsten 2003 
reiste én student til Simon Frazer University i Canada gjennom avtalen uio@canada. 

6.2 Gjesteforskere  
Fahrad Maghsoudi, Universitetet i Bergen, har vært tilknyttet instituttet som gjesteforsker i 
hele 2003. 
 

6.4 Instituttseminaret  
2003 var det ikke noen faglig ansvarlig person for instituttseminaret. Instituttseminaret ble 
organisert ved at de vitenskapelig ansatte inviterte foredragsholdere og at administrasjonen 
ved Hege Handberg, Kirsten Ingeborg Greiner og Ingunn Skjerve koordinerte alle de 
praktiske aspektene ved arrangementene.  
 
6.4.1 Våren 2003 

• Instituttseminaret onsdag 19.mars 2003: 
Gustav Peebles (Post-doc stipendiat, Center for European Studies, New York 
University)  
Tema: Everyday Mafiosi, Receipts And Decadence: Currency Channels And The 
Notion Of The Foreign 

 
• Instituttseminar onsdag 26.mars 2003: 

Gísli Pálsson (Professor, Sosialantropologisk institutt, Oslo og Department of 
Anthropology, University of Iceland)  
 

• Instituttseminar tirsdag 1.april 2003: 
Cécile Barraud (Professor/Forskningsdirektør, Nasjonalt Senter for Vitenskapelig 
Forskning, Paris)  
Tema: Siblingship and affinity, a relational approach 
 

• Instituttseminar onsdag  2. april 2003:  
Daniel Miller (Professor of Material Culture at the Department of Anthropology, 
University College London)  
Tema: How it feels - as an Indian woman - to wear a sari 

 
• Instituttseminar onsdag 7.mai 2003:  

Karin Kapadia (Honorary Visiting Research Associate, the Anthropology Department, 
London School of Economics)  
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Tema: The Violence Of Development: The Politics Of Identity, Gender And Social 
Inequality In India 
 

• Instituttseminar onsdag 14.mai 2003: 
Dr. Angela Impey (Senior lecturer ved School of Music og Center for Development 
Studies, University of Natal, Durban)  
Cultural Constructions of Place: Community Documentation of Heritage in KwaZulu 
Natal 
Tema: Cultural Constructions of Place: Community Documentation of Heritage in 
KwaZulu Natal  
 

• Instituttseminar onsdag 4.juni 2003:  
Dr. Maia Green (Professor, Graduate School of Social Sciences, Department of 
Anthropology, The University of Manchester)  
Tema: Globalizing development in Tanzania: Policy Franchising through Participatory 
Project Management 
 

6.4.2 Høsten 2003 
• Instituttseminar onsdag 10. September 2003: 

Dr. Alberto Gomes, Visiting Professor, University of Helsinki   
Tema: Setting the Forest 'Nomads': Modernity and the Semang Negritos of Malaysia 

 
• Instituttseminar onsdag 8. oktober 2003: 

Inger Sjørslev Lektor ved Institutt for antropologi, Københavns Universitet  
Tema: Kontinuitet og sosialitet i afro-brasiliansk religion 

 
• Instituttseminar onsdag 29. oktober 2003: 

Sidsel Saugestad, Professor, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø  
Tema: Den internasjonale urfolksbevegelse, sørafrikanske realiteter og Adam Kuper's 
"Return of the Native" 

 
• Instituttseminar  onsdag 12. november 2003: 

Pat Caplan Professor, Department of Anthropology, Goldsmiths College, London, UK  
Tema: Risk and danger, trust and blame: local perceptions of modernity on Mafia 
Island, Tanzania. 

 
• Instituttseminar onsdag 19. november 2003:  

Peter Wade Professor, Department of Social Anthropology, University of Manchester  
Tema:  Rethinking Mestizaje in Latin America. 
 
 

• Instituttseminar onsdag 3. desember 2003:  
Brian Moeran Professor, Copenhagen Business School, Department of Intercultural 
Communication and Management  
Tema: International Fashion Magazines: creativity and commerce 

 
• Instituttseminar onsdag 10.desember 2003: 

Erik Henningsen  
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Stipendiat, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo  
Tema: The Power Point Epistemology 

 
• Instituttseminar onsdag 17.desember 2003: 

Janet Hoskins Professor, University of Southern California  
Tema: Postcards from the Edge of Empire: Images and Messages from French 
Indochina 
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7.0 Publikasjoner støttet av SAI  

7.1 Norsk Antropologisk Tidsskrift (NAT) 
Norsk Antropologisk Tidsskrift er Norsk antropologisk forenings tidsskrift, og tar sikte på å 
‘fremme kontakten mellom antropologer og representere faget utad mot andre fag og 
allmennheten’ (formålsparagrafen). Tidsskriftet profilerer seg også ved at alle artikler er 
skrevet på norsk, ut i fra en idé om å styrke det norske fagmiljøet. NAT kommer med 4 hefter 
i året. Redaktør for NAT er professor Signe Howell ved Sosialantropologisk Institutt, 
Universitetet i Oslo. I redaksjonsrådet har Astrid Anderson, Marit Melhuus og Lars Risan 
sittet. Gunn Hafsaas har vært redaksjonssekretær. 
 

7.2 Hovedfags- og Masterstudentenes Årbok  
Hovedfagsstudentenes Årbok har i mange år publisert artikler produsert av hovedfags- 
studenter fra landets fire universiteter. Første utgivelse av årboka kom i 1987 og var resultat 
av Finse -seminarene for hovedfagsstudenter ved de sosialantropologiske instituttene i landet. 
Initiativet ble tatt i håp om å øke kontakten mellom studentene ved de ulike universitetene, 
samt å gi hovedfagsstudenter anledning til å publisere. På grunn av endringer i 
gradsstrukturen ved universitetet har årets Årbok blitt til Hovedfags- og Masterstudentenes 
Årbok, og publikasjonen inneholder for første gang et bidrag fra en masterstudent.  
 
Årboka 2004, som blir 13.ende årgang, består av i alt 19 artikler skrevet av 
hovedfagsstudenter i sosialantropologi ved universitetene i Bergen ( 3 bidrag), Tromsø ( 4 
bidrag) og Oslo (12 bidrag). Årboka vil bli lansert på en egen ”slippefest” ved semesterstart i 
august 2004.  
 
Som ved tidligere årganger bestod redaksjonen 2004 av hovedfagsstudenter og – nytt av året- 
en bachelorstudent ved sosialantropologisk institutt i Oslo. Redaksjonen for Årboka 2004 ble 
utgjort av Kjersti Lillebø, Audhild Roel, Astrid Stensrud, Kjersti Smørvik og Hilde 
Tanggaard Linderud. 
 
Årboksredaksjonen 2004 har gjort en del strukturelle endringer. Vi har spesielt fokusert på å 
utarbeide og gjennomføre ulike strategier med henhold til å bekjentgjøre årboka for nye 
studenter og legge grunnlaget for videre kontinuitet i årbokstradisjonen. Blant annet ved å ha 
en bachelorstudent som medlem av redaksjonen mener vi å ha økt 
informasjonstilgjengeligheten til laveregradsstudenter, fokusert på som mulig kommende 
bidragsytere og kunder.  
 
Et viktig mål for redaksjonen har vært å presentere stor bredde i årboka, og vi har oppnådd 
tett kontakt med UiO og UiT i særdeleshet, men også UiB. Antall bidrag fra Tromsø er i år 
historisk. NTNU har vist seg fortsatt vanskelig å innhente bidagsytere fra. 
 
I forbindelse med kvalitetsreformen gjennomførte vi en navnekonkurranse ved landets fire 
sosialantropologiske institutter for å øke interessen rundt årboka. Vinnerbidraget ble ”Betwixt 
and between”, basert på stor deltagelse fra studentene.  
 
Videre har vi modernisert, oppdatert og utvidet egen hjemmeside og vi har fått artikler og 
informasjon ut til studentene gjennom Antropress, nettavisen til sosialantropologistudentene i 
Oslo. 
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8.0 Fagutvalget 
 
Fagutvalget er bindeleddet mellom studentene og de ansatte på instituttet. På instituttnivå 
representerer fagutvalget studentene i Instituttstyret og i Programstyret. På fakultetsnivå er 
sosialantropologistudentene representert i SVSU – Studentutvalget ved 
Samfunnsvitenskapelig Fakultet. I tillegg til dette er fagutvalget det overordnede organet for 
forskjellige studentaktiviteter. 
 

8.1 FU vårsemesteret 2003 
Charlotte Bandlien (Leder, Instituttstyret, Webansvarlig) 
Christian Sørhaug (Nestleder, Webansvarlig) 
Astrid Kristine Breidlid (Økonomiansvarlig, Mastergradsopptakskomiteén) 
Anne Marit Hessevik (Instituttstyret, Programstyret) 
Inger Lise Schwab (Programstyret, Postansvarlig) 
Kjersti Lillebø (SVSU) 
Geir Vedeld (Webansvarlig) 
Magnus Prytz Holte (Festansvarlig) 
Hilde Tangen 
Ellen Breiding 
Christopher Davis 
 

8.2 FU høstsemesteret 2003 
Kathrine Tønnessen (Leder, Instituttstyret) 
Astrid Kristine Breidlid (Nestleder, Informasjonsansvarlig) 
Rosanne Kristiansen (Økonomiansvarlig) 
Audhild Roel (Instituttstyret, Programstyret) 
Kätlin Roovik (Programstyret) 
Vibeke Grimstad (SVSU) 
Magnus Prytzh Holte (Festansvarlig) 
Kjersti Smørvik (Webansvarlig) 
Anne-Marit Hessevik 
Kjersti Lillebø 
Astrid Bredholt Stensrud 
Christian Sørhaug 
Geir Golden Sæther 

 
8.3 Aktuelle saker i 2003 
I 2003 har FU arbeidet med en rekke saker. 
 
 
VÅRSEMESTERET 

8.3.1. Fagkritisk dag  
Fagkritisk dag ble arrangert av Jørn Øvre, Magnus Prytz Holter, Geir Vedeld, Charlotte 
Bandlien og Christian Sørhaug. Temaet var anvendt antropologi. Se også 4.4. 
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8.3.2 Underskriftskampanje 
FU tok initiativ til en underskriftskampanje mot bokstavkarakterne for overgangsstudentene 
på hovedfag. Vi hadde kontakt med instituttet, fakultetet, andre fagutvalg samt HiO før vi 
overleverte protesten til rektor Arild Underdal. Dessverre fikk vi ikke medhold i denne saken. 

8.3.3 Sommeravslutning  
Det ble holdt en vellykket sommeravslutning på Hovedøya i slutten av juni. 
 
 
HØSTSEMESTERET 

8.3.4 Tilbakemelding fra de første bachelor- og masterstudentene til instituttet 
På oppdrag fra instituttet arrangerte fagutvalget et allmøte for bachelor- og masterstudentene, 
hvor de fikk anledning til å gi tilbakemelding til instituttet på hvordan det første semesteret i 
studiereformen hadde vært. Studentene hadde mange synspunkter på hvordan overgangen 
hadde blitt håndtert, noe fagutvalget formidlet videre i møte med instituttet. 

8.3.5. Hyttetur for hovedfags- og masterstudenter 
Høsten 2003 arrangerte Geir Golden Sæther og Audhild Roel hyttetur for hovedfags- og 
masterstudentene ved instituttet. Møtet mellom hovedfag og mastergrad gav fruktbar 
erfaringsutveksling i forbindelse med feltarbeid.  

8.3.6. Ryssdalsutvalget 
Ryssdalsutvalget ble diskutert grundig i FU, og vi kom frem til at vi var imot UiOs eventuelle 
fristilling fra staten. 

8.3.7. Ansettelser på SAI  
Vi diskuterte hvorvidt FU skulle kjempe for utlysning av alle stillinger på SAI. Det var 
generell bekymring over praksisen med å kalle inn aktuelle kandidater versus bekymringen 
over at det ikke ville være mulig for Cand. Politer/ Master å bli ansatt i utlyste stillinger. Dette 
resulterte i at FUs representanter meddelte instituttstyret at FU favoriserer Cand. Polit´er i 
lektorstillinger fremfor Doktor. Polit. 

8.3.8. Kandidatmiddagen 
FU arrangerte kandidatmiddag i høstsemesteret. 
 

8.4 Studentaktiviteter 

8.4.1. Årboka 
Årboka ble ikke utgitt i 2003, men ny redaksjon ble dannet for å gi ut 2004-utgaven. 

8.4.2. Festforeninga 
Magnus Prytzh Holte har arrangert sosialantropologifester gjennom hele 2003.  
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8.4.3. Sosialantropologisk Forum 
Seminaret ”Nyere antropologisk teori” har skiftet navn til ”Sosialantropologisk forum”, for å 
fange opp bedre intensjonen om å skape bred faglig diskusjon. Christian Sørhaug har 
arrangert 11 forum gjennom hele 2003. Se punkt 4.4 "Andre undervisningsaktiviteter" for 
utfyllende informasjon. 

8.4.4. Antropologer i Arbeid 
Fagutvalget startet opp en ny seminarrekke som skulle gi sosialantropologistudenter på alle 
nivåer innblikk i hva slags jobber antropologer har og den antropologiske kompetansens 
relevans i arbeidslivet. Anne-Marit Hessevik og Kathrine Tønnessen arrangerte to seminarer 
på slutten av høstsemesteret hvor antropologer i arbeid var invitert til å holde foredrag.1.4.5.  

8.4.5. Antropress og webgruppe 
Antropress ble gitt ut i nettutgave i slutten av 2003. I den forbindelse ble det denne gruppens 
medlemmer kurset i dreamweaver, både for å legge ut antropress og for å kunne forbedre og 
vedlikeholde fagutvalgets internettsider.  
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9.0 Forsknings- og satsningsområder  
 
Sosialantropologisk institutt har i 2003 hatt to tematiske forskningsområder (NFR-finansierte 
"Transnational flows of concepts and substances" og ”Natur og samfunn”). 
 
 

9.1 "Transnational flows of concepts and substances"  
"Transnational flows of concepts and substances" er et fireårig forskningsprogram (2001-
2004) finansiert av Norges Forskningsråd, som en del av en større satsing innen studier av 
globalisering og internasjonalisering i samfunnsvitenskap og humaniora.  
 
Gjennom en  komparativ og empirisk tilnærming søker prosjektet å gi et antropologisk bidrag 
til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering 
innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. Noe av det som beveger seg er 
materielle fenomen som gjenstander, biologisk materiale, eller mennesker, mens andre er av 
immateriell karakter som begreper eller klassifikasjonssystem. Med utgangspunkt i begepene 
’substanser’ og ’begreper’ retter programmet fokus mot fenomener som ’reiser’, og mot de 
endringer som skjer i det ulike ’substanser’ og ‘begreper’ beveger seg på tvers av nasjonale 
grenser (territorielle, juridiske, kulturelle). Programmet er forankret innenfor en 
antropologisk, fortolkende tradisjon, der sammenligning og solid etnografi er vesentlig. Syv 
ulike delprosjekt forankret i og på tvers av ulike regioner (Nord-Amerika, Norden Australia, 
Karibien) hver med spesifikt fokus på bestemte gjenstander, mennesker eller begreper i 
bevegelse danner utgangspunktet for komparativ analyse. Sentrale spørsmål er bl.a. knyttet til 
betydningen av ulike substansers materielle karakter, hvordan moralske vurderinger regulerer 
flyten av ulike substanser, og hvordan ideer transformeres ved å implementeres i vidt 
forskjellige samfunn. 
 
Forskningsprosjektet har seks tilknyttede faste forskere, og en stipendiat:  professor Signe 
Howell, professor Marit Melhuus, professor Thomas Hylland Eriksen, professor Sarah Lund, 
1. amanuensis Christian Krohn-Hansen og 1. amanuensis Marianne Lien, samt stipendiat Erik 
Henningsen. Ytterligere informasjon om delprosjektene finnes på 
http://www.sai.uio.no/forskning/global/research-projects.html
 
Programmet har knyttet til seg 14 hovedfagsstudenter med stipend, samt utdelt mindre stipend 
til tre lavere grads språkstudenter. Ved utgangen av vårsemesteret 2004 har om lag halvparten 
av disse studentene avlagt eksamen.  De tilknyttede hovedfagsprosjektene er listet nedenfor: 
 
• Bente E. Aster: Ethnic Revitalisation in a Globalised World: The Case of Pop Musicians 

in Abidjan, the Ivory Coast.  
• Monica Sydgård Berntsen: ATTAC- Et antropologisk studie av en transnasjonal sosial 

bevegelse”. (Eksamen høsten 2002) 
• Kjersti Berre: "For when the guests come." The Introduction of Child Participation in 

Northern Ethiopia. (Eksamen våren 2004) 
• Anne Brekke: “Movements in transition: Forholdet mellom kropp og sinn i et 

transnasjonalt perspektiv.”  
• Olav Eggebø: Reintegration of Exiled Nicaraguans in Nicaragua: Social and Moral 

Implications of the Return of Exiles in a Local Community. 
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• Anders Høgmoen: "Marpin - A Small Fish in a Big Media Flow": Et studie av en nasjonal 
TV-kanal I en internasjonal mediavirkelighet. 

• Knut E. Kvale: En studie av et organsiasjonsendringsprosjekt ved luftforsvarets 
hovedflystasjon i Bodø.  

• Jon Harald Sande Lie: Discursive Development Order and Local Informal Practices. A 
Development Project in Northern.  (Eksamen våren 2004) 

• Anne Charlotte Lindblom: ”Sons of Norway”. Tilknyttet Sarah Lunds prosjekt. (Eksamen 
våren 2004) 

• Maria Myrvoll: Lokale fortolkninger av globale ideer om naturvern i en marin 
nasjonalpark på Seychellene.  

• Kristin Opsahl: Las mujeres solas. Sosiale og moralske implikasjoner av den mannlige 
emigrasjonen i Cuenca, Ecuador. (Eksamen våren 2004) 

• Audhild Roel: Til barnets beste; er dette en ide som angår virkelige barn? 
• Inger Lise Schwab: ”Det snakkes bare i Norge”. Linguistic Practices and Social 

Organization in Norwegian Business Life. 
• Geir G. Sæther: “How many different conceptions of time affect cross-cultural 

communication focusing especially on the conflict between maintaining human relations 
and keeping schedules.” 

 
Tre språkstudenter fra Øst-Asiatisk institutt ved Historisk Filosofisk fakultet er tilknyttet 
Signe Howells prosjekt, og har gjort feltarbeid på barnehjem i henholdsvis Kina og Korea. 
Alle tre er studenter i kinesisk ved Øst-Asiatisk Institutt: 
 
• Tone Helene Aarvik Wikse 
• Daniel Barth 
• Sissel Thune Hammerstrøm 
 
 
Programmet inkluderer også et gjesteforskerprogram der følgende personer har vært involver 
som gjesteforskere eller gjesteforelesere:  
 
• Keith Hart, Professor ved University of Aberdeen (2001) 
• Richard Wilk, Professor ved Indiana University, Bloomington (2001) 
• Simone Abram, Forsker ved University of Sheffield (2001) 
• Akhil Gupta, Professor ved University of California, Stanford (2001) 
• James Scott,  Profesor, Political Science, University of Yale (2002) 
• Christina Garsten, Direktør ved SCORE og 1.amanuensis ved Stockholm Universitet 

(2002) 
• Daniel Miller, Professor ved University College London. 
• Penelope Harvey, Professor ved University of Manchester)  
• Eric Hirsch, Professor ved Brunel University. 
• Ulf Hannerz, Professor ved Universitetet i Stockholm 

  
Programmet arrangerer en lukket seminarrekke annenhver tirsdag med fokus på deltageres 
eget feltmateriale, eller teoretiske tekster med relevans for temaet transnasjonal flyt. 
Seminaret er et tiltak for å styrke forskningsgruppens kompetanse på feltet gjennom teoretisk 
oppdatering og debatt. For stipendiat-studentene har det tilsvarende vært arrangert 
seminarrekke med fokus på studentenes egne arbeider.   
I tillegg arrangeres hvert semester instituttseminarer i regi av programmet. 
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Våren 2003 arrangerte stipendiatstudentene et en-dags fagseminar for andre 
hovedfagstudenter i sosialantropologi med interesse for temaet globalisering. Bidragene tar 
utgangspunkt i studentene empiriske arbeider, er senere bearbeidet som artikler og vil i løpet 
av 2004 utgis på Unipub.  I tillegg ble det avholdt et hovedfagskurs over temaet 
’Globalisering og transnasjonal flyt’ som var åpent for alle hovedfagstudenter.  
 
I 2003 har to av av forskningsmedarbeiderne hatt et semester til bearbeiding av eget materiale. 
Det gjelder Signe Howell (forskningsopphold ved University of California, Berkeley våren 
2003), og Thomas Hylland Eriksen (litteraturstudie høsten 2003). 
 
Programmet utgav i 2003 boka ’Globalisation – Studies in Anthropology’ redigert av Thomas 
Hylland Eriksen, ved Pluto Press, der alle medarbeidere i programmet bidro med artikler. 
Boka er en videreføring av en internasjonal konferanse i 2001. Boka er den første av to 
planlagte kjernepublikasjoner fra programmet. I tillegg har medarbeidere publisert en rekke 
arbeider individuelt.  

 

9.1 ”Natur og samfunn”  
Området "natur og samfunn" er et satsingsområde for SAI og kan deles inn i fire temaer: 
 
1) menneskenes tilpasninger til deres naturlige omgivelser;  
2) folks natursyn;  
3) oppfatninger og holdninger til de naturlige omgivelsene  
4) forvaltning av naturressursene miljøvern og miljødiskurser 
 
Av disse har det første lenge vært et viktig tema for antropologer, og kompetansen er god til 
tross for at det har vært en tendens til at temaet har fått mindre oppmerksomhet i de siste 
årene. Det samme kan til en viss grad sies mht. natursyn i ikke-industrialiserte samfunn. Det 
finnes imidlertid få norske antropologiske studier av natursyn i industrisamfunn, inkludert 
vårt eget. Ressursforvaltning og miljøvern er nyere felt for antropologisk oppmerksomhet, noe 
som gjelder samfunnsvitenskapene generelt. Både innen offentlig forvaltning og i 
befolkningen generelt er det en vanlig oppfatning at ressursforvaltning og miljøvern er et 
fagfelt for biologi og andre naturvitenskaper. Slik glemmes det ofte at ressursforvaltning er 
mer et spørsmål om relasjoner mellom mennesker enn mellom mennesker og natur. Det er 
derfor nødvendig at samfunnsvitere tar en mer aktiv rolle når slike problemstillinger 
diskuteres. NFR har tatt initiativet til en serie konferanser under tittelen "Naturforvaltning og 
samfunnsfag", men det er symptomatisk for situasjonen at konferansene ble organisert av 
Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Østlandsforskning, og ingen av disse 
institusjonene er spesielt tunge innen samfunnsfagene. 
 
En bedre samfunnsvitenskapelig forståelse av ressursforvaltning og miljøvern er presserende i 
dagens samfunn men er også teoretisk utfordrende i seg selv. Det er bl.a. viktig å bedre vår 
kunnskap om forvaltningsregimer og hvordan de virker, om hvordan stadig nye grupper 
definerer seg som "stakeholders" og dermed søker å tilegne seg rettigheter til naturen (ofte 
ved hjelp av globale diskurser som "vår felles arv" o.l.), om samspillet mellom miljømessige 
og sosiale endringer, om sammenhengen mellom folks natursyn og deres praksis i naturen, om 
hvordan folk oppfatter endringer som naturgitte eller menneskeskapte, om folks oppfatninger 
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av risiko, om hvorfor noen saker blir "miljøsaker" mens andre minst like viktige saker forblir 
glemt. 
 
SAIs egen satsing i 2003 
På denne bakgrunn ønsker SAI å bygge opp kompetansen ikke bare ved eget institutt men på 
sikt også i samfunnet forøvrig. En viktig oppgave blir å rekruttere hovedfagsstudenter til 
området. Anne Magnussøn som i 2001 ble ansatt som dr.grads-stipendiat på programmet, 
gjorde våren 2002 feltarbeid i Svolvær. Deretter gikk hun ut i barselpermisjon. Benedicte 
Lindskog som ble ansatt som stipendiat i 2002, har vært tilknyttet programmet og har tatt ut 
deler av pliktarbeidet sitt med oppgaver i direkte tilknytning til satsningsområdet. Hun holdt 
sammen med Arne Kalland kurset ”Natur og samfunn” høsten 2002.  
 
Anne-Katrine Brun Nordby har i 2002 vært vitenskapelig assistent på programmet og har vært 
med å utvikle kursene SOSANT 2510 (”Natur og samfunn”) og SOSANT 2520 (”Bærekraftig 
utvikling”). Kursene forventes å stimulere rekrutteringen av MA studenter til å satse nå 
natur/kultur relevante forskningsoppgaver Hun har også ledet litteraturseminaret som også har 
vært godkjent som hovedfagskurs. Våren 2002 gikk vi gjennom samfunnsgeografers 
perspektiver på forholdet mellom mennesker og dyr, med utgangspunkt i to antologier: 
Animal spaces, beastly places (red. Chris Philo & Chris Wilbert) og Animal Geographies: 
Place, politics, and identity in the nature-culture borderlands (red. Jennifer Wolch & Jody 
Emel). På seminaret høsten 2002 tok vi for oss begrepet “indigenous knowledge” på grunnlag 
av : Indigenous Environmental. Knowledge and its Transformations. Critical Anthropological 
Perspectives (red. Roy Ellen, et al.) og A Yupiaq Worldview av A. Kawagley. 
 
Gisli Palsson ble i 2002 ansatt som Prof. II ved instituttet, og han brukes også som en viktig 
ressursperson innen satsningen. Våren 2002 holdt han et hovedfagskurs over tema ”Learning, 
skill, and practical knowledge”. 

9.1.1 Aktiviteter i 2003 
Våren 2003 arrangerte SAI en arbeidskonferanse i Åsgårdstrand: Om holdninger og 
handlinger med hensyn til naturen. Et utvalg av bidragene ble senere bearbeidet videre og 
redigert til et temanummer av Norsk Antropologisk Tidsskrift (1-2, 2004, 15. årgang). 
Institutt seminaret fortsetter med god deltakelse, vårens semester ble avsluttet med et to 
dagers arbeidsseminar på Ankaltrud Gård i Nordre Land. Det var ti deltakere, alle med 
innlegg. 

Anne Magnussøn og Harald B Broch arrangerte en arbeidsgruppe i forbindelse med Norsk 
Antropologisk Forenings årsmøte i Oslo. Tittelen var Den uberegnelige naturen. Gruppen 
hadde 9 bidragsytere, de aller fleste med utgangspunkt i instituttseminaret. 
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10.0 Ansattes aktiviteter 

 
10.1 Fast vitenskapelig ansatte 

 

10.1.1 EDUARDO P. ARCHETTI (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Sport and National Identity in Argentina: The Role of Motor Racing and Boxing. 
I have worked in the past with football and polo as contrasting class sport practices in 
Argentina. I have explored the complex relationship between nationalism and masculinity. 
Argentina provides the ideal setting in which to study the intersection of masculine and 
national constructs; hybridisation, creolization and a culture of performance have all informed 
both gender and national identities. In my extensive list of publications with my findings I 
have discussed and addressed central theoretical issues, from the interplay of morality and 
ritual, to a comparison between the popular and the aristocratic, to the importance of 
’othering’ in national constructions – particularly those relating to sport. I have now included 
motor racing and boxing as empirical field of analysis. I began my historical research in 
November with the help of one research assistant in Buenos Aires: Marcelo Massarino. I will 
produce by June/July one chapter in the new history of the Argentine Republic publish by the 
Argentinean National Academy of History and a paper to be presented in the EASE 
Conference in Cracow. I will continue to work on this problematique all the year 2003/2004. 
 
 
Konferansedeltakelse og gjesteforelesninger 
 
Internasjonale konferanser:  
-World Anthropologies, Wenner-Gren Conference, Venezia, 8-12. Mars. 
-Minorities and the State in Latin America, Austin, Texas, 5-7 Mai. 
-Power and Politics in Social Sciences, ANPOCS Conference, Minas Gerais, Brasil, 21-24 
Oktober. 
-Argentina and Brazil: Comparative Perspectives, Brazilian Centre, Buenos Aires, 13-14 
November. 
 
20 forelesninger er avholdt utenfor UiO som gjesteforeleser/gjesteforsker. 

 

10.1.2 ODD ARE BERKAAK (Professor) 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
 
Cultural constructions of place: Community Documentation of Cultural and Environmental 
Heritage in KwaZulu Natal. 
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Påbegynt 01.01.03 avsluttes 31.12.05. Prosjektet undersøker den lokale kunnskapen og 
praksisene omkring natur og miljø, og kontrasterer denne med den ideologien som ligger bak 
etableringen av nasjonalparkene. Samarbeid med University of Natal, Durban. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Nasjonale konferanser: 
-Kulturminnevernets fellesorganisasjon,GJØVIK 26. April 
-Rådet for folkemusikk og f.dans, Trondheim, 18. oktober. 
 
Nordiske konferanser: 
Oslo . Nordic Black  Theatre: Verdensmuskikk i norden 8.-9- MAI 
 
Internasjonale konferanser:  
BRUSSEL: MUSIKKPOLISTIKK I EU,22.-23- MAI 

 

10.1.3 HARALD BEYER BROCH (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
1)Konkurranseidrett for barn(håndball)  
 
Arbeidet tar sikte på å analysere empiriske funn fra barneidrettsmiljøet. Det fokuseres på 
kjønnsroller/interaksjonsmønstre mellom barn, barn og trenere. Foreldrene som tilskuere, barn 
og kropp/klær(embodied håndball) og deres selvforståelse samt selvprestasjon fokuseres også. 
 
Analyse og utskriving av manus er ¾ ferdig. 
Forventet status pr. 31.12.04 – usikker. 
 
2) Hunder og psyko-kulturelle forsvarsmekanismer på Yamdena. 
Avslutning av artikkel fredig manus 31.12 – 04. 
 
3) Frykt, fiske, fangst. 
Avslutning artikkel om oppfattninger og håndtering av risiko og frykt blant norske 
hvalfangere og fiskere. Forventet ferdig 31.12-04. 
 
4) Tidlig planlegging og forberedelser til kommende feltprosjekt: Kultur – forankring og 
forandring.  Det blir en undersøkelse av sosiale prosesser i kjølvannet av opprettelsen av 
marine nasjonalparker. Inspirert av ”person centered” etnografi vil fokus legges på hvordan 
fiskere og andre som er avhengig av lokale marine ressurser ser på og oppfatter parkene. 
Fokus legges også på hvilke (om noen) atferdskonsekvenser denne type ressursforvaltning får 
for de som lever i nærområdene. 
Forventet status 31.12-04 ferdig prosjektskisse. 
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Nasjonale konferanser med innlegg: 
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Konferanse: Åsgårdstrand: innlegg ”Barndommens grønne dal – om betydningen av barns 
naturopplevelser. 
 

10.1.4 THOMAS HYLLAND ERIKSEN (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
1. Fleksibilitet: Teoretisk, komparativt prosjekt. Igangsatt 010102, foreløpig er en 
internasjonal workshop arrangert (mars 2002), og en bok er under utarbeidelse på bakgrunn 
av denne. Målet er å undersøke fleksibilitetsbegrepets relevans i tilknytning til 
evolusjonsteori, handlingsteori og teknologi, med utgangspunkt i systemteoretisk/kybernetisk 
litteratur og nyere forskning. Mål: Avslutning i 2004 
 
2. Globalisering og tillit: Igangsatt (del av Transnational Flows). Studie av forholdet mellom 
det universelle og lokale nettverk, med utgangspunkt i antropologisk forskning. Skal avsluttes 
i løpet av 2004. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeide med andre. 
 
3. Human security. Igangsatt v-2004, i samarbeid med kolleger ved Vrije Universiteit 
Amsterdam. Mål: Å utforske trygghet/sikkerhet som antropologisk kategori, sett i lys av 
globalisering og økt utrygghet, i dialog med de antropologiske debattene om det postmoderne 
og deterritorialisering, og i forhold til kategorier som frihet og risiko. Tidsramme: 5 år.  
 
Konferansedeltakelse 
 
Nordiske konferanser: 
Bibliotekskonferansen Halmstad, mars 2003 
 
Internasjonale konferanser:  
Biologikonferanse, Oslo, august 2003 
Media, globalisation and identity. Sarajevo, December 2003 
 
Deltagelse på konferanser og gjesteforelesninger 
 
4 gjesteforelesninger ved University College London (februar) 
8 gjesteforelesninger + et BA-kurs om etnisitet ved Rhodes University, Grahamstown (april-
juni) 
1 gjesteforelesning ved University of Cape Town (mai) 
2 gjesteforelesninger ved Wien Universitet (november) 
1 gjesteforelesning ved Karls Universitetet, Praha (november) 
2 gjesteforelesninger ved Beograds Universitet (november) 
6 gjesteforelesninger ved Vrije Universiteit Amsterdam (november) 
1 gjesteforelesning, Universitetet i København (juni) 
1 gjesteforelesning, Høyskolen i Østfold (august) 
1 gjesteforelesning, Nansenskolen (august) 
2 gjesteforelesninger, Malmö Högskola (september) 
2 gjeteforelesninger, Høyskolen i Oslo (september) 
1 gjesteforelesning, Helsinki Universitet (oktober) 
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4 gjesteforelesninger, University of Western Australia (oktober) 
1 gjesteforelesning, Göteborgs Universitet (oktober) 
 
 
 

10.1.5 ELISABETH L’ORANGE FÜRST (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
”Fire generasjoner kvinner – livshistorier og hverdagsliv i post-sovjetisk Moldova”. 
 
Prosjektet er basert på et longitudinelt/ multitemporært feltarbeid med vekt på deltakende 
observasjon og samtaler med primært kvinner, men også menn i Moldovas hovedstad, 
Chisinau. Sentralt i studien er en casestudie av fire generasjoner kvinner i en  
storfamilie av jødisk/ ukrainsk/ russisk/ moldovisk bakgrunn. Disse kvinnenes livshistorier gir 
innsikt i viktige sider av det tjuvende århundrets Europas politiske og ideologiske historie, 
men også i vår samtid.  
 
Feltarbeidet er avsluttet og skrivefasen innledet. Underveis er til sammen syv vitenskapelige 
artikler presentert, fire er publisert. Det planlegges også å skrive en monografi om prosjektet. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
 
”Feminisme og kritikk. En studentundersøkelse ved Universitetet i Oslo. ” 
 
Samarbeid med Beatrice Halsaa ,  Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitet i Oslo.  
Prosjektet består i en kvalitativ spørreundersøkelse blant studenter som har deltatt i 
undervisningen på Semesteremnet Kjønn og samfunn. Datainnsamlingen er avsluttet, analyse 
arbeidet er underveis, og skriveprosessen gjenstår. 
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Nasjonale konferanser med innlegg: 
-Relasjoner mellom holdninger til og handlinger i naturen, SAI, Åsgårdsstrand, 19-21. juni 

03. Paper:  Natur og kropp som vårt indre og ytre legeme. 

Uten innlegg: 
-Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2003 i Tromsø 9. – 11. mai 
 

Internasjonale konferanser med innlegg: 
-5th European Feminist Research Conference, ”Gender and Power in the New Europe”, 
Universitet i Lund, Sverige, 20. – 24. august  03.  
Paper:  Four generations of women - a case study of urban everyday life in post-Sovjet 
Moldova. 
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10.1.6 SIGNE HOWELL (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 

1) Kontinuitet og sosial endring i blant urbefolkninger i Malaysia og småbrukssamfunn i 
Øst Indonesia. 

2) Transnasjonal adopsjon i  Norge og sett i et globalt perspektiv. 
 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 

1) Entrepreneurship i Indonesia og Malaysia.  ”Entrepeneurship hos Chewong og Lio”. 
Norsk forskningsråd.  

2) Trandsnational Flow of Concepts and Substances.  “Movement of persons and 
concepts: transnational adoption in a global perspective”  Norsk forskningsråd 

3)  Public Understanding of Genetic”   EUs IV Rammeprogram (Quality of Life and 
Management of Living Resources): ”Public Understandings of Genetics: A cross-
cultural and ethnographic study of the ’the new genetics’ and social identity”. 
Administrert fra University of Manchester  

 
Konferansedeltakelse 
 
Internasjonale konferanser: 
Internasjonale konferanser med bidrag. 

1) Public Understanding of Genetics.  Governance and PUG,  Budapest: “Norwegian 
Adoption laws” 

2) Public Understanding of Genetics”  Media and PUG,  Roma: “Report on media 
survey” 

Christianity in Indonesia  Frankfurt:  “Strategy and compliance: The Catholic Church  and 
inculturation on Flores”  
 

 
Gjesteforelesninger 
 
        1) University of Yale. Institute for Southeast Asia Studies  “Neo- animisme and the      
             anthropological study of cosmology” 
         2)  University of California, Berkeley. Department of Sociology:  ”Race, identity  

 and transnational adoption” 
        3)  Stanford University. Department of Social and Cultural Anthropology: “Race 

        identity and transnational adoption” 
 

Utenlandsopphold 
 
6 månedeers opphold ved University of Califonia og Berkely der bokmanuset “The Kinning 
of Foreigners: transnational adoption in a global perspective” ble skrevet. 
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10.1.7 ARNE KALLAND (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
“Japanese perceptions of nature”. Prosjektet tar sikte på å undersøke forholdet mellom 
japanske forestillinger og holdninger til naturen og folks adferd i/bruk av naturen. “Maritim 
ressursforvaltning” fokuserer spesielt på fiskeriforvaltning i Japan.  
“Unveiling the whale: Discourses on whales and whaling” analyserer ”hvalsaken” som en 
diskurs og bygger på materiale fra fangstsamfunn så vel som fra miljøbevegelsen. Alle 
er.miljømessig relatert. 
 
“Japans historie”. Prosjektet er en introduksjon til Japans historie og teksten fullføres i 2004. 
 
“Shingu in the 1820s”. Dette prosjektet vil være et narrativ om fiskerlandsbyen Shingu med 
1820-årene som etnografisk presens, men hvor tråder vil bli trukket både bakover og fremover 
i tid. Utkast til fire kapitler foreligger.  
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
 
“Hunting of marine mammals: Cultural aspects of resource management in the circumpolar 
region”. Dette er et nordisk finansiert prosjekt (NOS-H) og fokuserer på utnyttelsen av sel og 
hval i det nordlige Atlanterhavet. Monografien Marine Mammals in Northern Cultures 
(skrevet sammen med Harald Beyer Broch, Frank Sejersen [København] og Mats Ris 
[Göteborg]) er under utgivelse i Canada. Miljømessig relatert.  
 
“Encyclopedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western 
Cultures”. Et prosjekt ledet av Helaine Selim hvor jeg inngår i redaksjonskomiteen. Leksikonet 
skal være en elektronisk utgivelse av Kluwer og vil ble et løpende prosjekt.  Miljømessig relatert. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Nasjonale konferansermed ommlegg:  
-NAT, 9-11 mai, Trømsø 
Presenterte "Hva vet antropologer om klima og hval? Om å forfekte politisk korrekte og gale 
meninger" i seksjonen Antropologer som faglig og politisk aktør i eget samfunn,  
-Sept 2003, Presenterte “Fiskreki/Sildereki” på seminaret Norske dyr. SUM, Oslo 
 
 
Internasjonale konferanser: 
-Sept 2003,Presenterte “Images of nature in Asia” på seminaret Environment & Religion in 

Globalized Spaces. Trondheim, NTNU, 25 september 
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10.1.8 CHRISTIAN KROHN-HANSEN (Førsteamanuensis) 
 
Egne forskningsprosjekter: 
 
1) Prosjektet ’Dominican Immigrants and Small Business in New York City’ (arbeidstittel). 
Dette prosjektet utgjør et delprosjekt under instituttets fireårige program Transnational Flows 
of Concepts and Substances (se nedenfor). Prosjektet innebærer en studie i internasjonal 
migrasjon – i økonomiske strategier, etnisitet og politikk blant dominikanske innvandrere i 
New York. Feltarbeid i New York ble utført i 2002 og 2003. Status pr. 31.12.03: Igangsatt. 
  
2) Prosjektet ’Negotiated Authoritarianism. Politics and Culture in the Southwestern 
Dominican Republic, 1920 – 1994.’ Dette prosjektet innebærer skriving av et bokmanuskript 
på engelsk. Størstedelen av manuskriptet er skrevet. Status pr. 31.12.03: Igangsatt. 
 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 
 
1) Sammen med Knut Nustad redigerer jeg en bok på engelsk om staten. Bokens arbeidstittel 
er ’State Formation. Anthropological Explorations’. Status pr. 31.12.03: Igangsatt. 
 
2) Sammen med seks andre av de ansatte ved instituttet deltar jeg i instituttets 
forskningsprogram Transnational Flows of Concepts and Substances (2001–2004) – dvs. et 
antropologisk grunnforskningsprogram om former for globalisering og internasjonalisering. 
Programmet, som er støttet av Norges Forskningsråd, er koordinert av Marianne Lien. 
Programgruppen utga i 2003 en bok på Pluto Press, der jeg bidro med et kapittel kalt ”Into 
Our Time: The Anthropology of Political Life in the Era of Globalisation”. Bokens tittel er 
Globalisation. Studies in Anthropology, og redaktør er Thomas Hylland Eriksen. Status pr. 
31.12.03: Igangsatt. 
  
Konferansedeltagelse 
 
Internasjonale konferanser med innlegg: 
Sammen med Knut Nustad arrangerte jeg konferansen ’Explorations of the State: 
Considerations from Critical Anthropology and Etnography’. Konferansen ble holdt i Oslo 
den 25. og 26. oktober 2002, samlet 20 deltakere fra ulike land, og var støttet økonomisk av 
Universitetet i Oslo. Jeg deltok selv med et paper: ’The Dominican State: Anthropological 
Perspectives’. 
 
 
  

 

 

 

10.1.9 MARIANNE LIEN (Førsteamanuensis) 
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Egne forskningsprosjekter  
 
a) Transnational Flows in food production: The Case of Tasmanian Salmon  
 
(Se Abstract oversendt 2002): 
 I 2003 har jeg jobbet med analyse av dette materiale fra feltarbeid i 2002, og holdt to innlegg 
ved internasjonale konferanser på bakgrunn av dette materialet. Begge er nå sendt 
internasjonale tidsskrift. Ellers har jeg jobbet med to andre artikler som p.t. er under 
revidering.  
 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
 
Transnational Flows: 
Jeg koordinerer forskningsprogrammet ’Transnational Flows of Concepts and Substances’,et 
samarbeidsprosjekt med deltagerne på instituttet. Vi har hatt besøk av flere gjesteforskere 
(Daniel Miller, Christina Garsten) 
 
 I mars arrangerte stipendiatstudentene på hovedfag en temadag om globalisering for andre 
hovedfagstudenter. Jeg holdt en kort innledning, og deltok aktivt sammen med Erik Henningsen.  
 
Formidling fra prosjektet er også skjedd gjennom et hovedfagskurs om globalisering og 
transnasjonal flyt som ble avholdt på OSI hytta i vårsemesteret 2003.  
 
For øvrig har vi opprettholdt vår seminarrekke innen forskningsruppa (møter hver 14. dag med 
fordypning i egne arbeider).  
 
(Se Abstract oversendt 2002):  
 
 
 
Politics of food: 
I forbindelse med en invitasjon fra EASA til å lede en workshop over temaet ‘Politics of 
Food’ ved EASA konferansen i København august 2002 (se nedenfor),  har jeg i samarbeid 
med medarrangør Brigitte Nerlich jobbet fram et bokmanuskript (antologi) der jeg foruten et 
eget kapitel også har skrevet en introduksjon. Manuskriptet ble antatt ved Berg Publishers i 
Oxford i løpet av 2003, og ble levert i endelig versjon like etter årsskiftet 2003/2004. Ventet 
utgivelsestidspunkt er september 2004.  
 
 
Konferansedeltakelse  
 
Nasjonale konferansermed innlegg: 
-‘Bruno Latour for uinnvidde’. Invitert foredrag for hovedfagstudenter, Sosialantropologisk 
Forum, 6. november 2003.  
-’Hva er globalisering’?  Foredrag ved Videregående-skole dag 6. mars 2003, Universitetet i 
Oslo.  
-Naturoppfatninger på Tasmania. Forelesning på OSI seminaret 25. februar 2003.   
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Internasjonale konferanser/workshops med inlegg: 
’Feeding fish efficiently. Transnational Technologies in Salmon Farming’. ’Paper’ presentert i 
panelet ’Food, science and anthropology’ organisert av Ben Campbell ved ASA Decennial 
Conference i Manchester, Juli 2003.   (bearbeidet for tidsskriftet Society and Space) 
 
‘The cultural construction of Distance, Tasmanian Atlantic Salmon and the making of place’. 
Invitert paper presentert ved workshop ‘Boundaries, matierialities, differences, continuities’, 
organisert av John Law ved Center for Science Studies, Lancaster University. 3.4. april 2003  
(Bearbeidet for tidsskriftet Food and Foodways).  
 
 
 

10.1.10 SARAH LUND (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Peruvian Identity Papers: Archival Fragments and Unifying Lives. 
Final draft manuscript (312 pages) submitted to Berghahn Books on Dec. 31.  
The study based on several years research in Peru, explores the role of the state in constructing 
the identity of its citizens. Though expressed in an ideology of universalism, identity documents 
actually describe particular individuals within specific contexts and for diverse purposes. Thus 
identity documents reveal the multiplicity of all identities and demonstrate the highly personal, 
even intimate, aspects of individual-state interaction. Identity documents serve as an excellent 
example of the direct ways individuals can experience the state as acting in their lives. 
 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
 
Under the Globaliserings Programme at SAI: 
Six month fieldwork period from August 2002 through Jan. 2003. Topic: Aspects of Norwegian 
American ”Community”  in the upper mid-west USA.  
Partially in collaboration with Prof. Odd Lovoll, St. Olaf College, Northfield, Minnesota. 
The current research investigates cultural continuity and change in a rural area of western 
Minnesota. Particular focus will be placed on church life and the local emphasis on maintaining 
as separate entities the numerous Norwegian Lutheran Churches in the area. The wider context 
of global agriculture will be a significant backdrop to the area study as will the role of 
benefactors in American community life. 
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Nasjonale konferanser med innlegg: 
ASANOR (American Studies Association of Norway) Årlig Møte på the Norwegian 
Emigranty Museum, Hamar, Oktober 17-19, 2003. Med to innlegg.  
1) “Competing versions of the past: local history projects and ethnic identities in Norway 
Lake, Minnesota”  
2) “New Themes in Emigration Studies; Anthropology Meets History.” Roundtable 
discussion. 
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Andre kommentarer: 
S.Lund har hatt permisjon fra 15. januar til 15. august 2003. 
 
 

10.1.11 MARIT MELHUUS (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter, som del av større  forskningsprogrammer og i samarbeid med 
andre. 
 
1. The workpackage “Transnational flow of genetic substances”  investigates contemporary 
constructions about natural and (so called) unnatural processes of reproduction. It explores the 
transnational flow of genetic substances, ranging from ova and sperm, to children adopted 
transnationally with the aim of delineating that which facilitates and that which restricts the 
free movement of such substances. Among the themes explored ethnographically are: the 
significance attributed to boundaries (e.g. bodily, national, ethnic, racial, family, ethical) as 
these relay notions of inclusion and exclusion; the social constructions of sameness and 
difference and perceptions of right and wrong; concepts of 'the best interests of the child' with 
respect to how this concept is transmitted, discussed, incorporated, and understood by the 
various parties concerned. 
 
Prosjektet utføres i samarbeid med Signe Howell, innenfor programmet ”The  Public 
Unserstanding of Genetics”, ledet av Professor Jeanette Edwards, University of Manchester.  
Prosjektet er EU finansisert.  Mer om prosjektet se websidene til PUG. 
Prosjektet er i avslutningsfasen.. 
 
2. ”Setting things in motion:  human substances and their exchangeability. The case of ova and 
sperm in Noway”  
The project focuses on the transnational flow of genetic substances, more specifically ova and 
sperm.  The aim is to delineate both that which facilitates and that which restricts free 
movement of such substances.  This involves a specific focus on the properties (innate and 
potential) of the substances, as these are perceived by various actors and implicated parties. 
The specificities of the circulation of bodily substances make them particularly interesting in 
the context of globalisation as the substances are invariably endowed with moral 
connotations.  Thus, they may represent a significant contrast to other substances and 
concepts which ”travel light”.  The project also involves a focus on the notions of exchange, 
kinship, governmentality, specifically the legislative processes. Empiricially, the project is 
located to Norway.  
 
Prosjektet er del av et større forskningprogram: ”The Transnational Flow of Concepts and 
Substances”, finansiert av NFR, under ledelse av 1. amanuensis Marianne Lien, SAI, UiO (se 
websidene for nærmere beskrivelse.) Prosjektet er i avslutningsfasen.  
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Internasjonale konferanser/seminarer med innlegg: 
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-Oslo, Nordic Association for Antrology, invited key note speaker: “Do procreative practices 
reveal cultural values?” 
-Oslo, PUG; Race, Ethnicity, Nation and Genetics in Europe. Innlegg (med Signe Howell) 
“Transnatinal adoption, new reproductive technologies, kinship and PUG” 
-Budapest,PUG, Governance and Legal Understandings of Genetics; innlegg “Better safe than 
sorry.  The making of a law the making of a state?  Legislating assisted conception in 
Norway” 
-Manchester, ASA. Ansvar for arbeidsgruppe “Kinship beyond biology” samt innlegg “How 
do you make a chld your own?  Evaluations of different forms of relatedness among the 
involuntary childless” 
-Helsingør, Nordic Fertility Society: invited key note speaker:  “Do procreative practices 
reveal cultural values?” 
 
 
 
Avholdte forelesninger utenfor UiO. 
 
-Universitetet i Bergen, Bergen “Policy and policy making:  assisted conception and 
legislation in Norway” 
-College de France, Paris. “Questions of law and substance:  Some aspects of Norwegian 
kinship” 
-Ecole des Hautes Etdues en Science Sociale, Paris. “Exchange Matters”  
-University of Edinburgh, Edinburgh.  Invitert til å gi “The Northern Scholars Lecture” “The 
bonds that count: What some people think about kinship in Norway” 
Samt innlede på instituttseminare på antropologisk institutt:  “Public Issues, private concerns:  
matters of excahnge” 
 
 
Utenlandsopphold:   
Maison Suger, Maison de Science de l’homme, Paris. 
 

 

10.1.12 ARVE SØRUM (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
”Den kultiverte tilværelse”.  
 
Et kritisk blikk på forholdet mellom kunnskapssosiologisk teori og kulturanalyse,  sett i 
forhold til empirisk materiale fra Ny Guinea, Sulawesi, Kalimantan, Bali og Norge. Pågående.  
 
(2)”Bedamini-samfunnet i endring”.  
 
En historisk fremstilling av Bedaminienes foranderlige livsverden fra kontakt med kolonimakt 
til dags dato. Igangsatt 
 
(3)”Jimbaran”.  
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Jimbaran er en landsby på Bali. Prosjektet har to separate foci:   
(1)Et studium av ritualer knyttet til den mytiske Barong figuren som har en særegen plass 
landsbyens åndelige liv, og dens forhold til heksen Rangda.   
(2) Individuelle variasjoner i håndtering av en fremvoksende turistindustri, fokusert på en 
tradisjonell fiskerfamilie og en familie som lever av å selge småting og tjenester.   Pågående 
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Nasjonale konferansermed bidrag: 
Oceaniaseminaret Finse  1/4 -2/4  2003   “Vold og sinne” 
Med innlegget:"Tradisjonelle former for vold i Melanesia." 
 
 
Forelesninger utenfor UiO 
Sosialantropologisk Institutt 
 NTNU 
Tittel: “Estetikk og rituell praksis” 
 
 

10.1.13 AUD TALLE (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
’Women at a loss – twenty years after’, oppfølging av tidligere studier (1979-81) blant 
maasaifolket i Kenya. Prosjektets tematisk fokus er på kontinuitet og endring, 
kjønnsrelasjoner og modernisering. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Institutt for 
sammenlignende kulturforskning (kortere feltarbeid er utført i april-mai, og inovember 2001). 
Utforming av et større prosjekt pågår. 
  
’Female circumcision in exil’, studie blant eksilsomalier i London. Prosjektet forsøker forstå 
hvordan kvinnelig omskjæring som kulturelle praksis får sin utforming i eksilkonteksten. 
Feltarbeid (kortere opphold i januar 2001) og utskriving av materialet pågår.  
  
 
Konferansedeltakelse 
 
Nordiske konferanser med innlegg: 
1. NAF konferanse Tromsø, 9-11. mai,  2003 (innlegg: ‘Kulturrelativismens vilkår i vår tid’). 
2. FOKO-konferanse i Malmø, 5-7. september, 2003 (FOKO= forskning om kvinnelig 
omskärelse) (discussant og panelinnlegg). 
3. UD Stockholm, ’Internasjonal konferanse om Female genital mutilation’, 10-11. november 
2003 (panelinnlegg). 
Uten paper: 
4.SIDAs årlige konferanse i utviklingsforskning, ’Fattiga och rika: Aktuell 
utvecklingsforskning och dess villkor i Sverige’, Lunds universitet, 9-11. januar 2003. 
5.NORAD-seminar i samband med lansering av UDs internasjonal handlingsplan mot 
kvinnelig kjønnslemlestelse, 26. juni, 2003. 
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Internasjonale konferanser uten innlegg:  
1.NUFU-seminar  ’Health systems research’, Moshi/Kilimanjaro, Tanzania, 16-23. November 
2003 
2.UNESCO konferanse: ’The concept of knowledge’, Paris, 8-9. desember 2003 
 
 
 
Forelesninger 
-'On female circumcision: debates and experiences', Senter for kvinne- og kjønnsforskning:, 
Universitetet i Bergen, 12. nov, 2004  
-'The pain and the veil: Somali refugee women in London' Senter for Midtøsten- og islamske, 
Universitetet i Bergen, 12. nov, 2004. 
-‘Om kvinneleg omskjering: debatt og erfaring’, Norwegian Center for Minority health 
research, Universitetet i Oslo, 3. nov., 2004. 
-‘Om kvinneleg omskjering: debatt og erfaring’, Høgskolen i Oslo, 7. nov., 2004 
 

 

10.1.14 HALVARD VIKE (Førsteamanuensis) 
 
 Egne forskningsprosjekter 
 
Ansvar og dilemmaer i kommunalt omsorgsarbeid 
Prosjektet kartlegger forholdet mellom ansvar for tjenesteytingen på den ene siden, og 
budsjett- og personalmessige rammer på den andre. Sykepleiere og annet personale i de 
kommunale omsorgstjenestene erfarer de økonomiske problemene i kommunesektoren på 
særegne måter; de har spesielt store utfordringer når det gjelder å avgrense eget arbeid. Jeg 
kartlegger konsekvensene av dette i en rekke kommuner på Sør- og Østlandet, og ser videre 
spesielt på hvilke konsekvenser effektiviseringen av sykehusene har virket inn på dette 
forholdet.  
Prosjektet omfatter følgende medarbeidere: Runar Bakken (Høgskolen i Telemark), Knut 
Løyland (Telemarksforsking-Bø) og Heidi Haukelien (frilansforsker) 

 
Folkevalgtes muligheter i regionalt utviklingsarbeid 
Dette arbeidet er et ledd i MD/KRD/KS sitt ønske om å vurdere mulighetene for 
regionalpolitisk handling i ”den nye” fylkeskommunene. Arbeidet har pågått gjennom tre år. 
Jeg har særlig tatt for meg norsk politisk kultur og mulighetene for utforming av nye 
politikerroller i Norge. 
 
 
Nasjonale konferansen med bidrag 
 
-Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse, mai 2004 i Oslo: Monsterbedriften: Om 
effektivisering av offentlige organisasjoner (med Erik Henningsen). 
 
Avholdte forelesninger utenfor UIO 
 
-Metode, forskningsetikk, modernitet, globalisering, diskursanalyse (6 forelesninger ved 
Høgskolen i Telemark) 
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-Fem foredrag for Norsk Sykepleierforbund om min bok i Makt- og demokratiutredningen 
Maktens samvittighet. 
-Foredrag på UHO’s landskonferanse. 
-Høgskolen i Bodø. 
-3 foredrag for Miljøverndepartementet/Kommunal- og Regionaldepartementet om 
Folkevalgtes muligheter i Regionalt utviklingsarbeid. 
-4 foredrag for Kommunenes Sentralforbund om lokaldemokrati. 
-Foredrag om regionalpolitikk, Hedmark Fylkeskommune. 
-Foredrag om regionalpolitikk, Oppland Fylkeskommune. 
-Foredrag om regionalpolitikk, Telemark Fylkeskommune. 
-Foredrag om regionalpolitikk, Nordland Fylkeskommune. 
-Foredrag om regionalpolitikk, Hordaland Fylkeskommune. 
-Forelesning om demokrati og planlegging, Høgskolen i Lillehammer. 
 
 
 
 

10.1.15 UNNI WIKAN (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Honour and honour killings 
Siste år har vært viet arbeid med dette prosjektet.  Boken For ærens skyld: Fadime ti 
lettertanke utkom på Universitetsforlaget i januar 2003.  Dansk oversettelse forelå  høsten 
2003 og svensk oversettelse i jan. 2004.   
 
Bhutan: Kultur og samfunn 
Prosjektet bygger på 20 mnds feltarbeid i 1989-94, med korte gjenbesøk i 2002 og 2003. 
Hensikten er å foreta en bred anlagt analyse av sosial organisasjon, flerkulturalitet, makt, 
kjønn og utviklingsproblematikk i et relativt uutforsket buddhistisk kongedømme.  Prosjektet 
hviler for tiden grunnet andre presserende oppgaver.   
 
En reise i vår tid 
Populærvitenskapelig bok om globalisering og modernisering fra et grasrotperspektiv. Boken 
bygger på longitudinelle studier over 35-15 år i Egypt, Oman, Bali og Bhutan foruten 
observasjoner fra reiser og opphold enkelte andre steder. Manus forventes sluttført høsten 
2004. 
 
Beyond the Words: The Power of Resonance 
Etter avtale med University of Chicago Press arbeider jeg med en artikkelsamling basert på 
publiserte arbeider samt nye bidrag. Fokus på metode. Arbeidet forventes sluttført høsten 
2004. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
 
Culture and Law 
Tverrfaglig forskergruppe nedsatt av Social Science Research Council, USA, med 
finansiering fra Russell Sage Foundation. Tyve deltakere med bakgrunn i jus, statsvitenskap, 
sosialpsykologi og antropologi.  Gruppen møtes en-to ganger i året.  
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De fleste medlemmene har tidligere arbeidet sammen i annen SSRC  arbeidsgruppe,  
”Ethnic Custom, Assimiliation, and the Law,” som står for flere publikasjoner. Finansiering 
denne gangen er ut året 2007.   
 
Bhutan: Kultur og samfunn 
Viser til punkt under Egne forskningsprosjekter. Et samarbeid er også inngått med Center for 
Bhutanese Studies i Bhutan. Samarbeidet innebærer både veiledning av bhutanesiske yngre 
forskere tilknyttet senteret, og forskningssamarbeid med seniorforskere. 
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Deltakelse på nasjonale konferanser med bidrag: 
-Univ. i Tromsø, dr.gradskurs om flerkulturalitet, 10-12. nov. 
Det multikulturelle samfunn - integrasjonens dilemma. 
 
Internasjonale konferanser med bidrag: 
-Social Science Research Council, New York, "Law and Culture," 13-14. jan 
Honour vs. the Law: European Perspectives. 
-SANT 2003, Svensk antropologiforenings årsmøte, Gøteborg, 21-22 mars. 
Keynote speech: Sweden and Fadime: A Norwegian perspective. 
-European Science Foundation, "Immigration and the Construction of Identities in 
Contemporary Europe," Copenhagen 23-24. mai. Husker ikke tittel. 
-Bhutan, Thimphu, "International Conference on Bhutanese Studies," 20-23. 
aug. The Narrative Method as Applied to Bhutanese Life Stories. 
-Uppsala universitet, "Sexualitet, kultur og religion" 13-14. nov. 
Mitt bidrag: For arans skull. Om hedersmord i Sverige. 
 
Deltakelse på internasjonale konferanser uten bidrag: 
-Justisdepartementet, Sverige, "Expert panel on honour-related violence", 
4-5. nov. 
 
 
Avholdte forelesninger utenfor SAI, UiO 
* UiO, Faglig-pedagogisk dag, 2. jan. Islam og menneskerettighetene. 
* UiO, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 29. jan. Refleksjoner om 
        feminisme og multikulturalisme i lys av Fadime-drapet. 
* Gjensidige Nor, 6. jan. Kultur og kulturell endring. 
* Høgskolen i Telemark, Inst. f. kulturstudier, 30. jan. Husker ikke tittel 
* Forsvarets høyskole, 3. febr. Vårt flerkulurelle samfunn: Farverikt 
        fellesskap eller farverike problemer. 
* Universitetet i Bergen, SAI, 2 forelesninger, 7. febr. Husker ikke tittel. 
* Høgskolen i Oslo, journalistutdanningen, 20. febr. Husker ikke tittel. 
* Høgskolen i Harstad, 28. febr. Metodiske utfordringer i studiet av ære. 
* UDI, "Nordisk embetsmannsmøte om integreringsspørsmål," 5. mars. 
        Integreringsmessige konsekvenser av ekteskapspraksis i enkelte           
        innvandrergrupper. 
* Høgskolen i Volda, 27. mars, Husker ikke tittel. 
* Høgskolen i Stavanger, 12. aug. Barn, unge og etnisitet i velferdsstaten. 
* Universitetet i Århus, Inst. f. etnografi, 12. sept. Husker ikke tittel. 
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* Høgskolen i Oslo, 20. sept. Ære som kulturelt imperativ. 
* Universitetet i Lund, Sosantr. inst., 25. sept. Husker ikke tittel 
* Oslo Byfogdembede, 9. okt. Husker ikke tittel. 
* Høgskolen i Oslo, 16. okt. Oppdragelse og straff i ulike kulturer. 
* Politihøgskolen, 17. okt. Husker ikke tittel. 
* Univ. i Tromsø, 11. nov. For ærens skyld. 
* Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 20. nov. Betydningen av lojalitet i et           
        flerkulturelt samfunn. 
 
 

10.2 Midlertidig vitenskapelig ansatte 
 

10.2.2 HEIDI FJELL (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Tittel: The Polyandrous House. Kinship, Marriage and Social Mobility in rural Tibet. 
Avhandlingen analyserer sosiale implikasjoner av de-kollektiviseringen av jordbruket i Tibet 
på 1980-tallet, og fokuserer særlig på sosial mobilitet blant de laveste rangerte ’urene’ 
gruppene i Panamdalen i det sørlige sentral-Tibet. Prosjektet fokuserer på sosial organisasjon, 
og forankres i nyere antropologisk teorier om ekteskap, slektskap og sosial hierarkisering. 
Sentrale temaer i prosjektet er hvordan kunnskapsoverføring gjøres relevant for sosial 
klassifikasjon, hvordan en persons sosiale tilhørighet formes i løpet av fødsel og oppvekst, 
betydningen av jordtilgang for sosial mobilitet. Konseptualisering av kunnskap og 
kunnskapsoverføring, av moralitet, person og verdi belyses spesielt i relasjon med ideer om 
medfødt sosial status. 
 
Konferansedeltakelse 
 
Internasjonale konferanse med bidrag: 
-The International Association for Tibetan Studies The Tenth Seminar, Oxford; 06.09.2003 - 

12.09.2003, med bidrag: Changing perceptions of hereditary rank - rigs btsog pa in rural 

Tsang.  

-Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) Seminar om 'Modernisation in Tibet',  03.06.2003 - 

03.06.2003, med bidrag: Modernisation and the revitalisation of tradition in rural Tibet.  

 

 

10.2.3 KATHINKA FRØYSTAD (Universitetslektor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
’U-turn globalization: The case of New Age in India’ – et fireårig postdoc-prosjekt som ble 
påbegynt 1. august 2003. Prosjektet omhandler den tiltakende interessen for New Age-
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religiøsitet blant urbane middelklasseindere og undersøker blant annet hvilke former for 
globalisering som gir grobunn for dette fenomenet. Hittil har det meste av prosjektperioden 
gått med til feltarbeid i New Dehli og Haridwar. Feltarbeidet ble påbegynt i oktober 2003 og 
varte til mai 2004. 
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Internasjonale konferanser m.bidrag: 
3.-4. april 2003: Deltok på en lukket internasjonal workshop med tittel ’Religious 
Mobilisation and Organised Violence in South Asia Today’ ved Roskilde Universitetscenter. 
Mitt bidrag hadde tittelen ‘Hindu–Muslim riots and the “thermostat effect” of political 
violence’. 
 
 
Avholdte forelesninger utenfor UiO 
-’The Relevance of Culture in International Business: Understanding India’ (3 timer) for 
BI/NMH, 18. og 24. mars 2003. 
-Forelesning + diskusjon om feltmetoder og etikk med utgangspunkt i avisdebatten om Åsne 
Seierstads bok Bokhandleren i Kabul for Norges Bedriftsrådgiverforening, Lysaker, 8. 
september (?) 2003. 
 
 

10.2.4 MARÍA A. GUZMÁN GALLEGOS (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Tittel: ”Transnasjonale forvandlinger av Amazonas landskap: oljeutvinning og bistand” 
 
 
Sammendrag. 
Prosjektet gjennomføres i tre quichua-lokalsamfunn i Pastaza-provinsen i det ecuadorianske 
Amazonas. Det søkes å utredde hvordan Amazonas-landskapet konstitueres og forvandles 
gjennom dynamikker der transnasjonale og lokale aktører møtes og konfronteres. Det 
fokuseres på ulike arenaer knyttet til oljeutvinning, og utviklingsprosjekter igangsatt av to 
NGO’er.  Teoretisk sett søkes å belyse forholdet mellom konstituering av landskapet og 
konstituering av subjektet. Dette gjøres blant annet ved å fokusere på forholdet mellom natur 
og menneske, og mellom produsent og produkt. 
 
Status:  

1.01-2.07.03:   
Feltarbeid 2. del gjennomført 

3.07-31.12.03: 
Transkrivering av datamaterialet 
Disposisjon av avhandling 
Utkast til et kapittel 

Vår 2004: vitenskapsteori kurs gjennomført 
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10.2.5 ERIK HENNINGSEN (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Tittel:” Managed Culture. Transnational Flow of Concepts of Organisational Change”.  
 
Over the last few decades the western world has witnessed the growing popularity of expert 
knowledge and forms of interventions that seek to reform formal organisations by way of 
employees' self, culture or informal group dynamics, rather than by way of "rational" 
bureaucratic systems. Expert consultants operating within this field seek to promote an 
enterprise culture in organisations. They seek to promote creativity and entrepreneurial 
qualities among their members, and the optimal balancing and functioning of teams. In many 
cases the concepts of management or organisational change relied upon by the experts, 
demand active responses by participants, for instance by engaging them in practical activities 
of a spectacular nature. The claims made on behalf of these concepts is that they contribute to 
the emancipation of employees, by overcoming conflicts or personal barriers and by making 
work more interesting, and serve as means to enhance organisational efficiency. On this 
subject I find the analytical perspective provided by Rose to be of particular relevance, due to 
its emphasis on the ways in which personal capacities and interpersonal affiliations (that 
traditionally have been perceived as a threat to the ordered functioning of organisations) are 
transformed into governable phenomena, through the workings of expert knowledge.  
The guiding assumption of this project is that these concepts of organisational change and the 
practices they engender undergo significant changes as they travel from one cultural context 
to another. On the basis of fieldwork conducted in Norway and the US, this project will 
compare the uses the concepts are subjected to in different cultural contexts, and illuminate 
questions concerning their contribution to globalisation processes. By focusing upon the 
actual encounters between the consultants and members of organisations, the project seeks to 
describe and analyse the social and symbolic processes that unfold in the events of seminars, 
courses, teambuilding etc. How do the consultants establish their authority as experts in 
relation to members of organisations? In which ways, and to what extent, are the modes of 
understanding and practical techniques implied in these concepts of organisational change 
given a specific local shape by consultants? What kinds of reactions do the concepts provoke 
in different organisational settings? The project particularly takes interest in the ways in 
which members of different types of organisations (both private and public sector) respond to 
the conceptions of work, self and organisation they are presented with on these occasions. In 
order to produce detailed analyses of the social and symbolic processes that are generated 
through these forms of expert intervention, the exploration of these events through participant 
observation is to be supplemented by prolonged studies of a limited number of organisations.  
 
Ellers går prosjektet som planlagt. Prosjektet er en del av globaliseringsprogrammet på SAI. 
 
 
Konferansedeltakelse 
 
Nasjonale konferanser med bidrag:  
-Instituttseminaret i desember v.SAI, med paperet ”The power point of epistemology” 
-“Cultures of Technology”, NTNU i sep, Trondheim med paperet  ”The power point of 
epistemology” 
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10.2.6 THORGEIR STORSUND KOLSHUS(Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter  
 
Jeg befant meg i 2003 for det meste på feltarbeid på Mota i Vanuatu, bortsett fra månedene 
juni til august. Pga. kraftig tørke, som har vart siden 2001, var det slutt på alt ferskvann på 
øya. Dette tvang meg hjem i november, en måned før planen. Feltarbeidet må allikevel sies å 
ha vært vellykket, og jeg fikk tilgang til vel så mye informasjon og inntrykk som jeg hadde 
håpet på. Det er denne empirien, sammen med data fra mitt første feltarbeid, som danner 
grunnlaget for mitt videre arbeid med avhandlingen. 
 
 
Forskningsprosjekter i samarbeide med andre 
 
Jeg redigerte den etnografiske filmen Den Dansende Øya, som også foreligger i en engelsk 
versjon, sammen med Espen Wang Kristiansen i løpet av sommermånedene. 
I august traff jeg dr. Carlos Mondragon, som har sin doktorgrad fra Cambridge på et prosjekt 
fra Torres-øyene 100 km nord for Mota. Under dette møtet ble det unnfanget et prosjekt om 
skiftende forhold til jord og hagebruk i Vanuatu, som bl.a. tar sikte på å arrangere en 
konferanse med antropologer, arkeologer og biologer som jobber i de nordlige delene av 
Vanuatu. Denne konferansen vil finne sted mot slutten av 2005. 
 
 
Andre aktiviteter 
 
Ettersom jeg var på feltarbeid det meste av året, var verken eksterne forelesninger eller 
konferansedeltagelse på høyde med vanlig nivå. 
Det hele begrenset seg til premiere på Kristiansen og min etnografiske film Den Dansende 
Øya, samt fire populærvitenskapelige foredrag: to på Rotary i Bærum, samt ett på Bjørnegård 
ungdomsskole og ett på Ringstabekk ungdomsskole. 
 
 
 

 

10.2.7 BENEDICTE VICTORIA LINDSKOG (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Arbeidstittel for doktorgraden: Moral landscapes: A study of nature, 
values and belonging among Halh nomads of the Hangai Range, Mongolia 
 

10.2.8 ESBEN LEIFSEN (Stipendiat) 
 

 48



Egne forskningsprosjekter 
 
Tittel: Moralities and politics of belonging: Reproduction, abandonment and adoption in 
Quito, Ecuador 
I prosjektet tar jeg for meg fenomenene forlatte barn og internasjonal og nasjonal adopsjon 
sett fra Quito, Ecuador. Flere ulike aktører og institusjoner belyses, slik som de som er 
involvert i omsorgsovertakelser, og dessuten de innenfor stat, sivilt samfunn og i 
internasjonale organisasjoner som deltar i politikkutforming innenfor barnevernsområdet. 
Omsorgsovertakelser studerer jeg både som en sosial og følelsesmessig prosess som 
omhandler oppløsning av og konstituering av familierelasjoner, og dessuten også som en 
juridisk og økonomisk prosess som avvikler og skaper slektskap. Politikkutformingsdelen av 
prosjektet omhandler det komplekse forholdet mellom den ecuatorianske staten og det sivile 
samfunn, og dette siste temaet analyserer jeg også gjennom bruk av førstehånds historiske 
kilder.  
 
 
Konferanser 
 
Internajsjonale med bidrag : 
23-24.10 2003: NFU Conference ’Politics and poverty’. Workshop: ‘Citizenship and poverty 
in Latin America and the Caribbean’ (ledet av John McNeish). Med eget bidrag: Child 
welfare policy, democratic citizenship and the poor child in Ecuador.  
 
Nasjonale: 
Lunsjseminar på SAI, 11.11. 2003: Sammenhenger mellom stat og sivilt samfunn: 
utfordringer under et feltarbeid om forlatte barn og adopsjoner.  
 
 
Formidling utenfor Universitetet: 
9.10. 2003: Sakkyndig vitneprov i en barnevernssak i Oslo Fylkesnemd. 
 
 

10.2.9 ANNE MAGNUSSØN (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
’The value of salmon’ 
 
Laksen brukes som et utgangspunkt for å diskutere oppdrettsressursers sosiale, kulturelle og 
økonomiske verdi blant produsenter og konsumenter. Gjennom å fokusere på laksens sosiale 
biografi ønsker jeg å finne og belyse faktorer av betydning i etableringen av laksens verdi 
gjennom fasene for produksjon, sirkulasjon og konsum. Statens Institutt for 
Forbruksforskning har funnet at nordmenn generelt er negative i forhold til oppdrettslaks. 
Gjennom mitt dr. grads prosjekt undersøkes mulige grunner til laksens synkende kulturelle 
verdi blant forbrukere.    
 
 
Konferansedeltakelse 
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Nordiske konferanser med paper: 
Jeg deltok på Workshop i Åsgårdsstrand Juni, 2003 i regi av Sai, Uio med paperet: Oppdrett – 
Ressurshøsting, fiskeri eller industriproduksjon?  

 

10.2.10 YAEL NILSEN (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Tittel:” Another Place – The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and 
Discourses in Israel”. 
 
Prosjektet sikter på å analysere konflikter og kulturelle diskurser i dagens Israel. Studien 
fokuserer på den aktuelle konflikten mellom sekulære og religiøse, slik det uttrykkes og 
reproduseres i de sekulæres sosiale konstruksjon av byen Tel Aviv. Undersøkelsen av hvordan 
de ”sekulære” daglig forfekter og kommuniserer deres visjon av Israel som en moderne, 
sekulær stat i, og i relasjon til, Tel Aviv, åpner for en analyse av konfliktens uttrykk, lokale, 
kulturelle og globale dimensjoner, samt dens implikasjoner for Israels 
nasjonsbyggingsprosjekt. Således tjener fokuset på den sosiale konstruksjonen av sted som en 
innfallsvinkel til en analyse av omfattende prosesser tilknyttet nasjonalisme, modernitet og 
globalisering.  
 
Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske 
jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale 
visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selvdefineringsprosess Israel 
gjennomgår i dag, i forbindelse med fredsprosessen og globale endringer.  
I sosiale diskurser er konflikten symbolsk representert i forestillingen om byene Tel Aviv og 
Jerusalem, som manifestasjoner av to "prototyper" israelske erfaringer, fremtidsvisjoner og 
levemåter. Noe forenkelt er dette en konflikt mellom det moderne/sekulære samfunn og et 
tradisjonelt/religiøst. Konflikten er manifestert i byenes fysiske og sosiale landskap.  
Prosjektet vil metodisk fokusere på hvordan de ”sekulære” produserer Tel Aviv som "Et 
Annet Sted", gjennom daglig praksis, mediediskurs og deltagelse i/unngåelse av offentlige 
nasjonale begivenheter. Således veksler analysen mellom ulike nivåer av diskurs, praksis og 
erfaring.  
 
En synliggjøring av denne interne konflikten, og en analyse av dens implikasjoner for Israels 
nasjonsbyggingsprosjektet, utgjør et viktig bidrag til antropologiske teorier om nasjonalisme, 
og om de lokale uttrykk av modernitet og globale ideologier. Prosjektet svarer også på en 
etnografisk mangel, da det komplekse, moderne og urbane Israel er fraværende i litteraturen. 
Videre, en nyansert forståelse av interne nasjonale konflikter grunnlaget for fredsarbeidet i 
regionen. 
 
Yael Nilsen har vært i fødselspermisjon til november 2003. 

 

10.2.11 KNUT NUSTAD (Førsteamanuensis) 
 
Egne forskningsprosjekter 
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Oppfølgingstudiet av det urbane utviklingsprosjektet i Cato Crest, Durban, Sør-Afrika 
 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
 
Anthropology of the State. Redigert bokprosjekt med Christian Krohn-Hansen 
 
 
 Konferansedeltakelse 
 
Internasjonale konferanser med bidrag: 
-Civil society in South Africa: as seen from above [Foredrag]. LPD seminar series; 
11.11.2003 - 11.11.2003 
-The development discourse in the multilateral system [Foredrag]. NFU Annual conference; 
23.10.2003 – 
 
Uten bidrag: 
Development, knowledge and the state: a relational approach. Roskilde university  30.10.2003 
 
 
Avholdte forelesninger utenfor UiO  
 
-Virker bistanden? Fritt Ord, Oslo, 15.10.2003 
-The consept of development in Norway [Foredrag]. NUPI Theory Seminar 2003 
-Gavens makt – om norsk bistand, CMI, April 03.  
-Norsk utviklingshjelp i 50 år. Tromsø, mai 2003. 
-Kurs i utviklingsantropologi, Addia Ababa, mai 2003. 
 
 
 

10.2.12 TONE SOMMERFELT (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Prosjektet inngår som del av Dr. Polit programmet og ble igangsatt høsten 2002. Feltarbeid i 
forbindelse med prosjektet ble utført fra mars til desember i 2003.  
 
”Ekteskapsmønstre og bryllupsritualer blant Wolof i Gambia” 
 
I prosjektet analyseres ekteskapsmønstre, uformelle ekteskapsregler og sosial organisering i 
store polygyne hushold og hus blant rurale Wolof i Niumi. I tillegg tematiseres rituelle sider 
ved ekteskapsinngåelse og lokal eksegese i denne sammenheng.  

 

10.2.13 DAG TUASTAD (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Jeg ønsker med prosjektet å undersøke betydningen av slektskapsbånd i palestinsk politikk.  
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Hvordan konstitueres og har slektskapsgrupper blitt konstituert gjennom 
ættelinje-endogame ekteskap, og hvilken betydning har disse prosessene hatt for 
politisk organisering?  

Prosjektet er en komparativ studie av sammenhengen mellom sosial og politisk organisasjon i 
en palestinsk landsby i Israel, Deir al-Asad, og en palestinsk flyktningeleir i Gaza, Bureij.  
 
Feltarbeid gjennomført som planlagt ved lokalvalg i Deir al Asad, Israel høst 2003. 
Planlagavsluttende feltarbeid ved lokalvalg i Gaza i løpet av 2004, men disse er foreløpig 
utsatt på ubestemt tid. 
 
 
Andre kommentarer 
 
Har fra høsten 2003 arbeidet 50 % som universitetslektor ved Midtøsten og Nord-Afrika 
studier, HF, Universitetet i Oslo. Ansvar i 2003 for utvikling og forelesninger av to emner: 
MØNA 1504 Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika, og MØNA 4503 Etnisk og 
politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika.  

 

10.2.14 ANNE KRISTINE WALDROP (Universitetslektor) 
 
Permisjon i 2003. 
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