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Ansettelser og stillingsutlysninger 

Som i 2006 hadde instituttledelsen fokus på å øke antallet fast vitenskapelig ansatte ved 

Sosialantropologisk Institutt. Instituttet har i lengre tid hatt færre ansatte enn det plantallet som fakultetet 

har satt for SAI. Stillingsutlysningen fra 2006 gjaldt en til to stillinger, og instituttet valgte å ansette to: 

Ingjerd Höem og Rune Flikke. Vi er veldig tilfreds med disse ansettelsene. Wenzel Geissler – en av de tre 

som ble ansatt i 2006 – har hatt permisjon i 70% fra august, og vil gå over i full stilling fra høstsemesteret 

2008.    

 

SAI har behov for å legge forholdene til rette slik at våre egne yngre forskere får muligheten til å 

kvalifisere seg for førstestillinger i konkurranse med utenlandske/etablerte forskere. Derfor vedtok 

instituttstyret å utlyse 1-2 postdoc-stillinger høsten 2006. Christine Jacobsen ble tilsatt. Også to nye 

stipendiater ble tilsatt i 2007: Rolf David Ramslien og Cecilie Nordfeldt.  

Aktivitet i kjerneområdene 

SAIs kjerneområder for forskning ble vedtatt i 2006. Disse er: 1) Natur, kultur og samfunn, 2) 

Komparativ nordisk etnografi, 3) Politikk, kultur og identitet, og 4) Minoriteter i en global verden: 

Kontinuitet og endring.  

Alle de foreslåtte kjerneområdene springer ut av og bygger videre på pågående forskingsinteresser og - 

aktiviteter ved SAI. Instituttet avsatte i 2007 midler til å styrke og utvikle kjerneområdene. I tillegg ble 

småforskmidlene kanalisert til disse. Det ble satt i gang flere tiltak. Natur og samfunn avholdt en 

seminarrekke og flere enkeltseminarer. Komparativ nordisk etnografi intensiverte sin seminarserie 

”Forum for nordisk etnografi”. Marianne Lien/Gro Ween arrangerte den internasjonale workshop’en 

”Performing Nature at Worlds’ Ends, som ble fulgt opp med en ny workshop ved Universitetet i 

Melbourne senere samme år. Videre ble det i regi av dette kjerneområdet arrangert flere seminarer 

sammen med masterstudenter. Politikk, kultur og identitet startet opp en planleggingsgruppe for å stake ut 

en videre strategi. Minoriteter i en global verden arrangerte en session på AAA-konferansen, og det 

foreligger konkrete planer for internasjonal publisering.  

Et svært viktig aspekt ved aktivitetene i kjerneområdene er bidraget den gir til å knytte stipendiatene og 

den faste staben tettere sammen.   

Sammenhengende forskningstid 

Som det ble redegjort for i forrige årsrapport har SAI iverksatt et omfattende arbeid for å sikre mer 

sammenhengende forskningstid for staben. Temaet ble grundig diskutert på stabsseminaret på Holmsbu 

høsten 2007. Grunnlaget ble lagt for å utvikle et praktisk opplegg som kan implementeres i 2008.  

 

Seminaret på Holmsbu Spa Hotell var for øvrig vellykket. Seminaret gikk over to dager (19-20 

september) og ga staben mulighet til å diskutere sentrale utfordringer – i tillegg til trivelig sosialt samvær. 

Andre temaer som ble tatt opp var innføring av bacheloressay og organisering av Phd-utdanningen.    

Eksternt finansierte forskningsprosjekter 

Det NFR-finansierte forskningsprosjektet Informal Child Migration in Europe (N-ICME) fortsatte i 2007. 

Ellers var flere av SAI’s ansatte involvert i søknader til NFR. Wenzel Geissler nådde nesten opp, og vil 
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forsøke igjen i 2008. Marianne Lien lykkes med prosjektet ’Newcomers to the farm: Atlantic salmon between 

the wild and the industrial’. Prosjektet ble støttet med 3 millioner kroner fra NFR fordelt i perioden 2008-

2012.  Prosjektet utforsker domestisering av laks i et antropologisk perspektiv, med fokus på både vill-laks og 

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

innovasjon og kultur, UiO og John Law, Lancaster University. En 2-årig postdoktorstilling i åremålstilling vil 

bli utlyst og tilknyttet forskningsgruppen. Som en del av rekrutteringsstrategien ved SAI blir prosjektet 

støttet med dekningsbidrag  

 

Rune Flikke og Cecilie Nordfeldt fikk gjennomslag med forskningsprosjektet Explaining Differential 

Immunization Coverage ble støttet med 10 millioner kroner av NFR. Flikke vil arbeide på deltid i 

prosjektet fra og med høsten 2008, og Nordfelt vil sannsynligvis være tilknyttet i 20%. Prosjektet ble 

utviklet av Sidsel Roalkvam (TF), Desmond McNeill (SUM), Kristin Ingstad Sandberg (Seksjon for 

internasjonal helse) og Rune Flikke (SAI). Prosjektet samarbeider med CMI i Bergen og FNI. Prosjektet 

skal produsere forskningsbasert kunnskap om lokale og globale helsesystemer og deres påvirkning på det 

pågående vaksinasjons initiativet GAVI, for å bekjempe global fattigdom. Andre internasjonale 

samarbeidspartnere er WHO, Verdensbanken, Amsterdam School of Social Research, London School of 

Hygiene and Tropical Medicine, University of Witwatersrand, University of California SF og University 

of New South Wales. 

 

 

Gjennomstrømming master/Phd og frafall i bachelorprogrammet 

Gjennomstrømmingen i masterprogrammet gikk dessverre ned i 2007. 48% gjennomførte på normert tid. 

Våren 2007 ble det levert 31 masteroppgaver og høsten 2007 ble det levert 7. 

Vårsemesteret var siste mulighet for instituttets hovedfagstudenter til å ta eksamen innenfor 

hovedfagsordningen. Resultatet var eksepsjonelt. 91 hovedfagstudenter gikk opp til eksamen, og det betyr 

altså at SAI førte i alt 128 kandidater på master/hovedfag gjennom nåløyet. Dette krevde en intens innsats 

fra staben, både når det gjaldt veiledning og selve eksamensavviklingen, men begge deler ble gjennomført 

på en veldig god måte.    

 

SAI gjennomførste bare to doktordisputaser i 2007: Heidi Fjeld og Thorgeir Kolshus. Antallet vil 

imidlertid bli høyere i 2008 og 2009. Et stort antall kandidater er i ferd med å fullføre avhandlingen. 

 

På hele SV-fakultetet opplever vi et betydelig frafall i bachelorprogrammet. SAI gjennomfører en 

undersøkelse av dette og vil vurdere funnene sammen med resultatene fra den periodiske 

programevalueringen som skal gjennomføres våren 2008. 

NØKKELTALL 

Tabell 1: Søkertall og poenggrenser til studieåret 2007/2008 

Studium Ramme Primær- Primær- Endring Poenggrense Endring 

    søkere søkere primærsøkere primær fra 2006 

      
per 
plass fra 2006     

Sosialantropologi 115 212 1,8 1,9 % 45,8 2 % 
Kilde: Samordna opptak 

 

Tabell 2: Opptak til høyere grads studier 2007/2008 

Studieprogram Ramme Søkere* Tilbud 

Jasva

r 

Møtt 

Poenggrense 



UNIVERSITETET I OSLO  
Sosialantropologisk institutt 

 
   

 Side 3 

Sosialantropologi 55 87  50 43 39 63,5 

* Søknader registrert som 1. prioritet   
Kilde: FS. Poenggrenser er innhentet fra studiekonsulenter 

 

Tabell 3: Kandidater 2007  

  Bachelor Master Cand.polit Profesjon Sum 

Sosialantropologi 38 37 91  - 166 

 

Tabell 4: Gjennomføring på normert tid for masterkullene H03 – H05* 

Program 
2003 

HØST 
2004 
VÅR 

2004 
HØST 

2005 
VÅR 

2005 
HØST 

Sosialantropologi (SVM2-SANT)  39 % - 65 % - 48 % 

 

Publisering 

SAI økte publiseringsintensiteten i 2007. Det er gledelig. SAI hadde samlet 47,5 publikasjonspoeng. Det 

er 55,7 % endring fra året før. Antall publikasjoner på nivå 2 var 70,9 %. Fordelt per ansatt innebærer 

dette 1,13 publikasjonspoeng per ansatt. 

 

Valg 

Arve Sørum ble valgt til ny nestleder etter Marianne Lien, som fra 2008 vil tre in i stillingen som 

prodekan. Ny programleder for bachelor ble Arnd Schneider. Ingjerd Höem overtok som ny leder for Phd-

programmet. 

 

Økonomi og regnskap 

Vi viser til styremøteprotokollen fra 13. februar 2008. 

http://www.sai.uio.no/om_sai/organer/documents/protokoll_styremote_13022008.pdf 

 

Undervisning 

For mer informasjon om studietilbudet og studiekvaliteten viser vi til den årlige studiekvalitetsrapporten 

til både instituttet og fakultetet. 

 

 

Aktiviteter for og med Phd-kandidater i 2007 

 

Kurs og seminarer: 

Nyere antropologisk teori:  

Førsteamanuensis Arndt Schneider: The Epistemology and Aesthetics of Ethnography: Seeing, Listening, 

Writing, 2. og 3. mai. 

 

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies:  

Førsteamanuensis Arndt Schneider. Contemporary Art and Anthropology: Challenges of Theory and 

Practice, 30. juli – 3. august. 
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Metode/skrivekurs:  

Med førstemanuensis Susanne Brandtstädter i vårsemesteret, og Professor Unni Wikan SAI i 

høstsemesteret.  

 

Kandidatene har valgt en foreleser til instituttseminaret som bidrar med workshop dagen etter.  I 

høstsemesteret ble Professor Tim Ingold fra University of Aberdeen invitert og holdt en workshop. 

 

Ukentlig har det blitt avholdt lunchseminar med presentasjoner av eget arbeid. 

 

 

Instituttseminaret 

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

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

internasjonal profil, men skal også gi rom for instituttets egne ansatte (ikke minst nye kolleger) Gjestene 

som inviteres er profilerte forskere som arbeidet med etnografi og perspektiver som knytter seg til 

instituttets forskningsvirksomhet. Erfaringene i 2006 var svært positive. Instituttseminaret bidro til 

diskusjoner knyttet til aktuell forskning, og våre faglige interesseområder ble på den måten i høy grad 

synliggjort og delt. Deltakelsen på seminaret har vært svært god; anslagsvis har gjennomsnittlig antall 

deltakere oversteget 20. De ansvarlige for seminaret har gjort en meget god innsats for å styrke den 

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

 

Marit Melhuus var faglig ansvarlig for instituttseminaret i 2007. For en oversikt over seminarrekken, se 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/nettlogg.woa/wa/logg?id=681 

 

SAI arrangerer også en lunsjseminarserie, som Susanne Brandstãdter sto ansvarlig for i 2007. I 

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

stipendiatene i særdeleshet. I 2007 ble det arrangert et seminar om lag hver annen uke. Lunsjseminaret er 

en viktig presentasjons- og diskusjonsarena ved SAI. Den styrker den interne interaksjonen og 

gjensidigheten blant instituttets ansatte, bidrar til at pågående forsking blir synliggjort, gir den enkelte 

viktig tilbakemelding og øker bevisstheten om veilednings- og gjennomføringsutfordringer.    

 


