
Årsberetning for TIK 2001  
 
Senter for teknologi, innovasjon og kultur skal i følge statuttene drive forskning, undervisning og 
formidling innen feltet vitenskap, teknologi, innovasjon og kultur og samfunn. Det skal fremme 
tverrfaglig samarbeid innad ved universitetet og ha en utadrettet rolle i forhold til samfunn og 
næringsliv. Hovedformålet er forskning, forskeropplæring og andre former for høyere utdanning. 
Senteret ble opprettet i 1999, og det ble tatt sikte på en evaluering av organisasjonsform etter tre 
år. Stikkordene for senteret var i 1999 stiftelse, sammenslåing og konsolidering. I 2000 var det 
drift og utvikling. Dette skulle gjelde alle senterets områder: administrasjon, forskning, 
undervisning og formidling. I 2001 ble senteret evaluert. Året har derfor vært preget av 
erfaringsinnhenting og oppsummering, men også av betydelig omorganisering. 
 
TIK er organisatorisk underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet og mottok i 2001 en 
grunnbevilgning på ca. 7,8 mill. Ekstern prosjektportefølje utgjorde ca 13 mill. Totalbudsjettet 
for 2001 var på ca 20,8 mill. I forhold til 2000 representerer dette en økning i ekstern 
finansiering på ca kr. 5,7 mill. Regnskapet for 2001 viste et overskudd på ca. kr. 16.000,- som 
overføres til 2002.  
 
Ved utgangen av året hadde TIK i alt 47 ansatte i til sammen 40 årsverk, hvorav 7,5 årsverk var 
faste, vitenskapelige stillinger med regulær arbeidsplikt. 5,25 årsverk utgjorde administrative 
stillinger. Som i de tidligere årene har det vært en del utskiftning av administrativt personell, 
men på slutten av året har situasjonen vært mer stabil. Senteret har fått ny avdelingsleder. Som 
en prøveordning har IT-funksjonen fått en stillingsøkning fra 50 til 100%, gjeldende fra 1.01.02. 
Det har vært en del endringer i personalet på forskersiden. Seniorforsker Rajneesh Narula har 
gått over i et professorat ved Handelshøiskolen i København, professor Bjørn T. Asheim har et 
års ulønnet permisjon for å tiltre i et professorat ved Universitetet i Lund. Professor Helge 
Hveem ved Institutt for statsvitenskap har overtatt som leder for Globaliseringsprogrammet (etter 
professor Asheim) fra og med 1.01.02. Innenfor Globaliseringsprosjektet er 4 stillinger utlyst og 
to post.dok. og en stipendiat tilsatt i løpet av året. En stipendiat er tilsatt innenfor organisasjons- 
og ledelsesfeltet med arbeidsplikt på Prosjektforum og en innenfor medisinsk ide- og 
kulturhistorie. Senteret hadde ved utgangen av året i alt 22 stipendiater og 3,5ansatte i postdok 
stillinger. I løpet av året ble det også tilsatt to nye professor II (prof. Meric Gertler og prof. Bart 
Verspagen). 
 
Utdanningsvirksomheten er blitt videreført i 2001 i samsvar med tidligere vedtatte planer. ESST 
og Prosjektforum har en meget god gjennomstrømning, nærmere 100% innenfor normert tid. 
Organiseringen av doktorgradsprogrammet har ennå ikke funnet sin faste form, men utviklingen 
har vært positiv. I høstsemesteret ble professor Jan Fagerberg formelt ansvarlig for senterets 
doktorgradsprogram, og det ble utviklet en stillingsinstruks for funksjonen. Det nye 
grunnfagstilbudet i tverrfaglig informatikk (TVI) hadde oppstart fra 2001, og TIK bidro til SV-
fakultetets modul i undervisningen. Fakultetets bidrag har fungert godt, men studiet som helhet 
har kommet noe skjevt ut og er nå under omorganisering. I tilknytning til de omfattende 
kvalitetsreformene med innføring av en ny gradsstruktur på universitetet påbegynte senteret et 
arbeid med å utvikle to nye studietilbud: 
 
- toårig master innenfor TIKs felt for ordinære studenter 
- ettårig master i organisasjon og ledelse for etterutdanning. 
 
TIK har tilbudt fem forskerkurs i 2001. Oppslutningen rundt TIKs dr.gradskurs er meget god, 
også fra andre miljøer. Spesielt må nevnes et ukeskurs arrangert av 1. am. Sissel Myklebust på 
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vegne av TIK, med professor Bruno Latour fra Centre de Sociologie de l´Innovation i Paris. Ved 
siden av å holde et høyt nivå, ga dette kurset interessant pedagogisk inspirasjon i forhold til å 
utvikle nye kombinasjoner av veiledning og undervisning gjennom å knytte dette nært til 
skrivetrening. Som en forberedelse og kontekst for Latours kurs organiserte senteret også en 
vellykket seminarrekke med temaet ”fra amerikansk pragmatisme til fransk konstruktivisme”.  
En av senterets doktorgradsstipendiater tok doktorgraden i året som gikk. Cand.philol. Yngve 
Nilsen forsvarte sin avhandling ”En felles plattform?: Norsk oljeindustri & klimadebatten i 
Norge fram til 1998” for dr.art. graden ved Det historisk filosofiske fakultet den 28. april 2001. 
Tilgangen på nye prosjekter har vært god i 2001. Fire prosjekter med finansiering fra NFR er 
blitt startet opp i løpet av året: ”Globalisering som transformativ kraft” (prof. Asheim) som er det 
største og mest krevende, ”Nye former for kunnskap” (professor Asheim), ”Oslo som lærende 
region” (professor Asheim) og ”Bredbåndprosjektet” (førsteamanuensis Grønning). I tillegg ble 
det lagt ned mye arbeid i en søknad om å etablere et Senter for fremragende forskning. Søknaden 
nådde dessverre ikke opp, men det ble utviklet forskningstemaer og allianser med andre miljøer 
som kan bli nyttige ved senere søknader. 
 
Full prosjektoversikt blir fremlagt i TIKs årsrapport for 2001. 
 
Publiseringsaktiviteten har jevnt over vært god (se publikasjonsliste i TIKs årsrapport for 2001). 
Publikasjoner som bør nevnes er: Olav Hamrans bok ”Vinlandet.Vin i Norge 1920-2000” . Einar 
Lie og Hege Roll-Hansens bok ” Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge” ble lansert med et 
seminar i Aschehougs lokaler 21. november. ”Teknovitenskapelige kulturer”, redigert av Kristin 
Asdal, Brita Brenna og Ingunn Moser, ble lansert på Chateau Neuf 14. mars. Utgivelsen av ”The 
Democratic Challenge to Capitalism. Management and Democracy in the Nordic Countries” 
(editors:Haldor Byrkeflot, Sissel Myklebust, Christine Myhrvang, Francis Sejersted) ble markert 
med et stort seminar i Bergen 4. desember.  
 
Av andre større arrangementer nevnes tiårsjubileet for ESST 12–20. mai 2001, avsluttende 
konferanse for POSTI (Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century) 
19-21. mai 2001 og en konferanse på Rosendal for det internasjonale innovasjonsnettverket som 
er organisert av professor Fagerberg 8-11. juni 2001. 
 
Året 2001 har vært preget av omorganisering og evaluering. I tråd med premissene for 
opprettelsen av TIK er evalueringen avgrenset til organisatoriske forhold og mer prinsipielle 
vurderinger av faglig strategi. Før det eksterne evalueringspanelet begynte sitt arbeid, 
gjennomførte senteret en intern evalueringsprosess der alle ansatte deltok (heldagsseminar). 
Senterleder utformet TIKs selvevalueringsrapport. Rapporten påpekte flere svakheter ved 
senterets organisering, bl.a. ugjennomsiktige beslutningsprosesser, svak informasjonsgang og for 
dårlig kollektiv medvirkning. Prosessen førte til opprettelse av tre forskningsgrupper, tematisk 
organisert og dannet rundt sentrale, faglige perspektiver for senteret. Gruppene skal ha ansvar for 
senterets læringsmiljø og levere kompetanse til veiledning og undervisning, utredning og 
komiteer. I tillegg fungerer de som uformelle valgkretser til senterets fagråd. Fra ledelsen har det 
i 2001 blitt lagt mye arbeid i å gjøre fagrådet til et tyngre og mer formelt organ med utsendt 
dagsorden, sakspapirer og referat. Dette har satt rådet i stand til å gjennomføre mer forpliktende 
diskusjoner og til å skape en bedre informasjonsflyt enn tidligere fora på senteret. 
 
Det eksterne evalueringspanelet, bestående av førsteamanuensis Lise Kjølsrød, bestyrer ved 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (leder), professor Edgeir Benum, Historisk institutt, 
prosjektleder Peter Maassen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og direktør Elisabeth Halsen, 
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Gyldendal norsk forlag, hadde den interne evalueringen som utgangspunkt. Panelet gjennomførte 
omfattende intervjuer med ansatte og stipendiater og avga en enstemmig rapport som stort sett 
falt sammen med den interne rapportens vurderinger, men som på enkelte punkter også presiserte 
og utvidet kritikken av senterets organisering. I evalueringsrapporten (fremlagt 6. november 
2001) sluttet panelet seg til og forsterket anbefalinger om å gi senteret en tydeligere 
organisatorisk struktur. Evalueringsrapporten ble umiddelbart behandlet i fagråd og på et 
heldagsseminar for alle ansatte. Den ble drøftet og vedtatt med kommentarer fra senterets styre 4. 
desember 2001 og videresendt til SV-fakultetet for nærmere behandling. SV-fakultetet tok opp 
saken til behandling i januar 2002.  
 
Spørsmål knyttet til omorganisering, bemanning og evaluering har vært viktige og tunge saker i 
styre og administrasjon i 2001. 
 
Ved utgangen av året hadde styret følgende sammensetning: 
 
- Professor Lise Vislie (styreleder), Pedagogisk forskningsinstitutt 
- Adm.direktør Ingvild Myhre, Telenor Mobil  
- Spesialrådgiver Fred Olav Sørensen, Kommunal- og Regionaldepartementet 
- Professor Aanund Hylland, Sosialøkonomisk institutt 
- Førsteamanuensis Finn Erhard Johannessen, Historisk institutt  
- Førsteamanuensis Marianne E. Lien, Sosialantropologisk institutt  
- Stipendiat Nini Ebeltoft, TIK-senteret 
- Forsker Einar Lie, TIK-senteret  
- Studiekonsulent Håkon Skogli, TIK-senteret  
- Helene Lundheim Hauglin, studentrepresentant  
- Vibeke Soløy, studentrepresentant  
 
Styret hadde i alt seks møter i 2001 
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Forskning 
 
Publikasjoner TIK 2001 
Asdal, K.; Brenna, B.; og Moser. I.; Teknovitenskapelige kulturer, Spartacus 2001  
Asheim, B.T.; Clark, E. (ed) Special issue on "Creative Cities and Social Costs". European 
Planning Studies. -- Taylor & Francis Ltd. Oxford. 2001; 9 (7) : 101 
Asheim, B.T.; Clark, E. Creativity and Cost in Urban and Regional Development. -- European 
Planning Studies. 2001-10; 9 (7) : 805-811  
Asheim, B.T.; Taylor, M. (ed) Special issue on "The Firm in Economic Geography". Economic 
Geography. -- Clark University, Worcester, Massachusetts. 2001-11; 77 (4) : 67 
Asheim, B.T.; Taylor, M. The Concept of the Firm in Economic Geography. -- Economic 
Geography. 2001-10; 77 (4) : 315-328  
Asheim, B.T. Learning regions as development coalitions: Partnership as a governance in 
European workfare states? -- Concepts and Transformation (ISSN 1384-6639) John Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. 2001; 6 (1) : 73-101  
Berg, S.F. Mellom forsorg og frihet. Den offentlige omsorgs idéhistorie belyst ved utvidelsen av 
helsebegrepet og den unge Karl Evang. -- Ruyter, K.W.; Vetlesen, A.J. (ed.): Omsorgens 
tvetydighet - egenart, historie og praksis. (ISBN 82-05-28061-4) Gyldendal Akademisk, Oslo. 
2001 : 192-231 
Berg, S.F.; Hviid Nielsen, T. Goethe's Homunculus and Shelley's Monster. On the Romantic 
Prototypes of Modern Biotechnology. -- Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche. 
2001; Anno XVII -N.63 : 37-50  
Berg, S.F.; Hviid Nielsen, T.; Haug, T.; Monsen, A. Norway: biotechnology and sustainability. -- 
Gaskell, G.; Bauer, M.W. (ed.): Biotechnology 1996-2000 (ISBN 1-900747-43-X) Science 
Museum, London. 2001 : 237-250  
Brenna, B.S. "Spektakulære mennesker. Om det eksotiske som utstillingsteknikk" -- ARR - 
idéhistorisk tidsskrift (ISSN 0802-7005). 2001 (3) : 44-49 
Brenna, B.S.; Asdal, K.; og Moser. I.; Teknovitenskapelige kulturer, Spartacus 2001  
Brenna, B.S.; Verden som ting og forestilling. Verdensutstillinger og den norske deltakelsen, 
dr.art. avhandling, UiO, levert des. 2001.  
Ebeltoft, N. " Sociotekniske Fellesskap": Dansk Pedagogisk Tidsskrift, København 2001; 12 (4) 
Elvebakk, B. Science in Cyberspace. I -- SKIKT Trondheim. 2001-02-14  
Enebakk, V.; Hervard, T. Video som vitne -- Arr - idéhistorisk tidsskrift (ISSN 0802-7005) 
selvstendig. 2001; 13 (4) : 60-70  
Enebakk, V.; Myrvang, C. Pass opp for biobankran! -- Aftenposten. 2001-06-02 : 1  
Enebakk, V. "Lite konstruktivt om konstruktivisme" -- Slagstad, R. (ed.): Nytt Norsk Tidsskrift 
(ISSN 0800-336X) Universitetsforlaget, Oslo. 2001; 18 (3) : 322-327  
Enebakk, V. "Logo-logikken under Attac" -- Arr - idéhistorisk tidsskrift (ISSN 0802-7005) 
uavhengig. 2001; 13 (3) : 82-86  
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Enebakk, V. Hva skjer i "Samtiden"? -- Arr - idéhistorisk tidsskrift (ISSN 0802-7005) 
uavhengig. 2001; 13 (3) : 90-91  
Enebakk, V. Oversettelse av Richard Sennett (1998): "Det fleksible mennesket. Personlige 
konsekvenser av å arbeid i den nye kapitalismen". -- (ISBN 82-7674-733-7) Fagbokforlaget, 
Bergen. 2001 : 199  
Enebakk, V. Patenter og politikk -- Enebakk V (ed.): Morgenbladet Oslo. 2001-12-07 : 7-7  
Enebakk, V. På den usikre siden -- Thelle, D.; Breivik, G.; Skolbrekken, J.A.; Teigen, K.H. (ed.): 
(ISBN 82-02-19681-7) Cappelen Akademisk Forlag. 2001 : 220 
Enebakk, V. Skipsforlis, sjansespill og sannsynlighetsregning - Risiko som idéhistorisk 
forestilling og fenomen -- Thelle, D.S.E.A. (ed.): På den usikre siden (ISBN 82-02-19681-7) 
Cappelen Akademiske Forlag, Oslo. 2001 : 11-46  
Enebakk, V. Vitenspolitikken i "De to kulturer" -- Arr - idéhistorisk tidsskrift (ISSN 0802-7005) 
uavhengig. 2001; 13 (4) : 75-78  
Eriksen, T. Hylland (med Nielsen, F.S.)  
A History of Anthropology London, Pluto Press. 2001  
Eriksen, T. Hylland: Antropologien er død - leve antropologien. -- Norsk antropologisk tidsskrift 
(ISSN 0802-7285) Universitetsforlaget, Oslo. 2001 : 137- 
Eriksen, T. Hylland: Bak fiendebildet: Islam og verden etter 11. september -- Cappelen. 2001-12  
Eriksen, T. Hylland: Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO concept 
of culture -- Cowan, J.; Dembour, M.B.N.D.; Wilson, R. (ed.): Culture and Rights: 
Anthropological Perspectives Cambridge University Press, Cambridge. 2001 : 127-148  
Eriksen, T. Hylland: Ethnic identity, national identity and intergroup conflict: The significance 
of personal experiences -- Ashmore, R.D.; Jussim, L.; Wilder, D. (ed.): Social identity, 
intergroup conflict, and conflict reduction Oxford: Oxford University Press'. 2001 : 42-70  
Eriksen, T. Hylland: Flerkulturell forståelse, 2. utgave -- (ISBN 82-15-00049-5) 
Universitetsforlaget. 2001 
Eriksen, T. Hylland: Kültür Terörizmi -- Avesta, Istanbul. 2001-05-17 : 90  
Eriksen, T. Hylland: Migrasjonsforståelse: Flytteprosesser, rasisme og globalisering 
(bokanmeldelse). -- Norsk tidsskrift for migrasjonsforståelse Fagbokforlaget. 2001 (2) : 85-86 
Eriksen, T. Hylland: Tyranny of the Moment: Fast and slow time in the information age -- (ISBN 
0-7453-1774-X) Pluto Press. 2001 
Eriksen, T. Hylland: Ögonblickets tyranni. -- Nya Doxa. 2001-06-01 : 230  
Eriksen, T. Hylland: Øyeblikkets tyranni: Rask og langsom tid i informasjonssamfunnet -- 
Aschehoug. 2001 : 200 
Fagerberg, J. Europe at the Crossroads: The Challenge from Innovation-based Growth -- 
Archibugi, D.; Lundvall, B.Å. (ed.): The Globalizing Learning Economy Oxford University 
Press, New York. 2001 : 45-60  
Grønning, T. "Kanri to kyodo kettei" (Control and Co-determination) -- Shinoda, T. (ed.): 
Sweden no rodo to sangyo (Labour and Industry in Sweden) (ISBN 4-7620-1010-3) 
Gakubunsha, Tokyo. 2001 : 164-175  
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Grønning, T. Final Report: Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century 
- Lessons from Higher Education in Science, Technology and Society (POSTI). -- European 
Commission - DG Research. 2001-06-31 : 62 pages  
Hamran, O. Vinlandet - vin i Norge 1920-2000. -- (ISBN 82-521-5758-0) Samlaget. 2001 : 176  
Haukelid, K. "Oljekultur og sikkerhetskultur", Arbeidsnotat nr.10/2001 TIK, UiO --. 2001  
Hviid Nielsen, T.; Berg, S.F. Goethe's Homunculus and Shelley's Monster. On the Romantic 
Prototypes of Modern Biotechnology. -- Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche. 
2001; Anno XVII -N.63 : 37-50  
Hviid Nielsen, T.; Haug, T.; Berg, S.F.; Monsen, A. Norway: biotechnology and sustainability. -- 
Gaskell, G.; Bauer, M.W. (ed.): Biotechnology 1996-2000 (ISBN 1-900747-43-X) Science 
Museum, London. 2001 : 237-250  
Hviid Nielsen, T.; Bernt, J.F.; Erikson, B.; Føllesdal, A.; Sandlie, I.; Traneberg, L. 
Rettsmedisinsk bruk av DNA-analyser. -- (ISBN 82-91683-09-3) Bioteknologinemda. 2001  
Hviid Nielsen, T.; Gaskell, G.; Allum, N.; Wagner, W.; Kohring, M.; Bauer, M.; Jelsøe, E. In the 
public eye: representations of biotechnology in Europe. -- Gaskell, G.; Bauer, M. (ed.): 
Biotechnology 1996-2000. The years of controversy. Science Museum, London. 2001 : 53-79  
Lie, E. Den statistisk-topografiske tradisjonen. -- Samfunnsspeilet. 2001 (5)  
Lie, E. Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge. -- (ISBN 82-15-00150-5) Universitetsforlaget. 
2001 : 483  
Lie, E. Langsiktighet eller styringssvikt i den økonomiske politikken. -- Tranøy, B.S.; Østerud, 
Ø. (ed.): Den fragmenterte staten? Gyldendal Akademiske. 2001  
Lie, E. Najonalitetene i nasjonen - etniske minoriteter i norske folketellinger 1845-1930. -- ARR 
Idéhistorisk tidsskrift. 2001 (5) [R]  
Lie, E. Norsk statistikk fra Schweigaard til Kiær. -- Nytt Norsk Tidsskrift. 2001 (3)  
Lie, E. Statistical thinking in Norway in the 19th Century. -- Scandinavian Economic History 
Review. 2001 (1)  
Lie, E. Statistical thinking in Norway in the 19th Century. -- Scandinavian Economic History 
Review. 2001 (1)  
Monsen, A.; Berg, S.F.; Hviid Nielsen, T.; Haug, T.; Norway: biotechnology and sustainability. -
- Gaskell, G.; Bauer, M.W. (ed.): Biotechnology 1996-2000 (ISBN 1-900747-43-X) Science 
Museum, London. 2001 : 237-250  
Moser. I.; Asdal, K.; og Brenna, B.; Teknovitenskapelige kulturer, Spartacus 2001  
Moser, I.; og Law, J.; 'Making Voices’: New Media Technologies, Disabilities, and Articulation' 
Department of Sociology Lancaster University 2001 
http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc060jl.html 
Myklebust, S.; Myrvang, C. Varen som kulturformer og maktbærer -- Holm, E.D.; Meyer, S. 
(ed.): Varene tar makten (ISBN 82-05-28091-6) Gyldendal Akademisk, Oslo. 2001: 11-44  
Myklebust, S. Norsk idéhistorie-et forlagsindustrielt fenomen? -- Prosa (ISSN 0805-276X) 
Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening, Oslo. 2001; 2 : 4s 
Myklebust, S.; Grove, K. Seniors perspektiv: I strid og idyll. Et møte med Francis Sejersted -- 
HIFOnytt (ISSN 0802-3204) HIFO-Den norske historiske forening, Oslo. 2001-11; 5 : 12-30  

http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc060jl.html
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Myklebust, S.; Byrkjeflot, H.; Myrvang, C.; Sejersted, F. (ed) The Democratic Challenge to 
Capitalism: Management and Democracy in the Nordic Countries -- (ISBN 82-7674-764-7) 
Fagbokforlaget. 2001 : 378 
Myklebust, S. The Politics of Organisation and Management -- Byrkjeflot, H.; Myklebust, S.; 
Myrvang, C.; Sejersted, F. (ed.): The Democratic Challenge to Capitalism.Management and 
Democracy in the Nordic Countries (ISBN 82-7674-764-7) Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke 
AS, Bergen. 2001 : 341-369  
Myrvang, C. Arnold Holmboe -- Arntzen, J.G. (ed.): Norsk biografisk leksikon (ISBN 82-573-
1006-9) Kunnskapsforlaget, Oslo. 2001; 4 : 1  
Myrvang, C.Myklebust, S. Varen som kulturformer og maktbærer -- Holm, E.D.; Meyer, S. 
(ed.): Varene tar makten (ISBN 82-05-28091-6) Gyldendal Akademisk, Oslo. 2001: 11-44  
Myrvang, C.; Myklebust, S.; Byrkjeflot, H.; Sejersted, F. (ed) The Democratic Challenge to 
Capitalism: Management and Democracy in the Nordic Countries -- (ISBN 82-7674-764-7) 
Fagbokforlaget. 2001 : 378 
Myrvang, C. West of Eden: Norwegian Industry in the Shadow of Swedish Grandeur 1914 to 
1940. -- Byrkjeflot, H.; Myklebust, S.; Myrvang, C.; Sejersted, F. (ed.): The Democratic 
Challenge to Capitalism: Management and Democracy in the Nordic Countries (ISBN 82-7674-
764-7) Fagbokforlaget, Bergen. 2001 : 151-178  
Narula, R. (ed)Trade and Investment in a Globalising World. -- Pergamon, New York. 2001  
Narula, R.; Cantwell, J. The Eclectic Paradigm in the Global Economy. -- International Journal 
of the Economics of Business. 2001; 8 : 155-172 [R]  
Narula, R.; Domaas Wibe, M. Interactive Learning in an Innovation System: The Case of 
Norwegian Software Companies. -- MERIT Research Memorandum. MERIT. 2001 (040)  
Narula, R.; Domaas Wibe, M. Interactive Learning in an Innovation System: The Case of 
Norwegian Software Companies. -- MERIT Research Memorandum. MERIT. 2001 (040)  
Narula, R.; Hagedoorn, J. Evolutionary Understanding of Corporate Foreign Investment 
Behaviour: US Foreign Direct Investment in Europe. -- Narula, R. (ed.): International Trade, 
Investment in a globalising world Pergamon, New York. 2001  
Narula, R.; Kvinge, T. FDI in Norways`s Manufacturing Sector. -- TIK working paper. Senter 
for teknologi, innovasjon og kultur. 2001 (9)  
Narula, R.; Smith, K. (ed) Technology and Globalisation. -- Polity Press. 2001  
Narula, R.; Wakelin, K. The Pattern and Determinants of US Foreign Direct Investment in 
Industrialised Coutries. -- Narula, R. (ed.): International Trade. Investment in a globalising 
world. Pergamon, New York. 2001  
Narula, R. Choosing between internal and non-internal R&B activities: some technological and 
economic factors. -- Technology Analysis & Strategic Management. 2001; 13 : 365-388  
Narula, R. Multinational Firms, Regional Integration and Globalising Markets: Implications for 
Developing Countries. -- MERIT Research Memorandum. MERIT. 2001 (36)  
Narula, R. R&B Collaboration by "stand-alone" SMEs: opportunities and limitations in the ICT 
sector. -- MERIT Research Memorandum. MERIT. 2001 (11)  
Narula, R. R&B Collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of 
globalisation. -- MERIT Reseach Memorandum. MERIT. 2001 (12) 
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Narula, R. Strategic Partnering by EU firms: A Rejoinder. -- Journal of Common Market Studies. 
2001; 37 : 159-164  
Nilsen, Y.S. En felles plattform? Norsk oljeindustri og klimadebatten i Norge fram til 1998. --. 
2001  
Risan, L.C. Om hvordan dyr spiller en rolle for hvordan vi forstår de som forstår dem -- Norsk 
Antropologisk Tidsskrift (ISSN 0802-7285) Universitetsforlaget, Oslo. 2001; 12 (4) : 273-284  
 
 

Seminarer/konferanser  
Asdal, K. "Tall i arbeid" . Paper til avhandlingsseminar ved historisk institutt, Universitetet i 
Oslo, 27.03.01 
 
Asdal, K.; ”Numbers at work. Nature and Economy Mutually Produced”. Paper til konferansen 
”Hegemonies: Domination and Multiplicity” ved Universitetet i Lancaster 29.-30.03 2001, 
 
Asdal, K.; ”On being allergic to fluorine. Making connections breaking and loosening 
connections.”. Paper til workshop ”Science, Medicine and Society” ved Centre de Sociologie de 
l´ Innovation i Paris 18.-19.mai 2001, 
Asdal, K.; ”Green boxes in the making”, til TIKs workshop ”Feminist Studies of Science and 
technology: Ways of working” ved TIK 18. juni 2001 
Asdal, K.; "Forskningsprogram og definisjonsmakt i miljøfeltet", Presentason ved til 
felleskonferanse for den norske og den danske maktutredning, 23.-24. august 2001, Vedbæk. 
Asdal, K.; "Vitenskap og politikk", Innledning ved SIRUS/Forskerkommisjon for norsk 
rusmiddelpolitikk, 30 1. november 2001 
Asdal, K.; "Makt og vitenskap i miljøfeltet", Forelesning ved Högre seminarium, Tema T/Tema 
V Universitetet i Linköping, 11.9.2001 
Asdal, K.; "Governmentality and politics of resistance" paper ved TIKs workshop "On 
governmentality", 12.10. 2001  
Brenna, B.; "Grenser for kjønn" på Kultur og kjønn, arr. av Program for kulturstudier, NFR, 
Trondheim, 30-31/8.  
Grønning, T. Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century: Character 
and Results of a Project -- 4th POSTI International Conference Oslo. 2001-05-20  
Grønning, T. Towards the "integrated network" as an organisational mode for the globalization 
of R&D? A comparative study of the two Japanese pharmaceutical corporations Eisai and 
Chugai. -- Multinational Enterprises: Embedded Organisations, Transnational Federations or 
Global Learning Communities?, University of Warwick Coventry, UK. 2001-09-06  
Myrvang, Christine; "Kultur og kjønn". Seminar i Trondheim 30.- 31. august, arr. av Program for 
kulturstudier, NFR. 
Seminarinnlegg m/paper: "Fandens oldemor: Et politisk korrekt møte med 1920-tallets 
hyperkonsument; flapperen." 
Myrvang, Christine; Nordisk doktorgradskonferanse, Isegran 19. - 21. september. Arr.: TIK. 
Seminarinnlegg m/paper: "Flapperfeminismens konsumetos." 
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Myrvang, Christine; "Konsum og kultur." Seminar 17. desember. Arr.: TIK. Seminarinnlegg: 
"Business and pleasure: blondineøkonomiens grunnfilosofi." 
 

Prosjekter 
Oversikt prosjekter ved TIK pr. desember 01 
Jernbaneverkets historie 1945-2004. 
Norsk Hydros historie 1905-2005. 
Strategisk prosjekt for risiko og sikkerhetsforskning. 
Globalisering og internasjonalisering av norsk næringsliv 
Life science in European society: Towards the 21st Century - LSES. 
Assessing the impact of technological innovation and globalisation: The effects on growth and 
employment (AITEG). 
The relationship between technological strategies of multinational companies and national 
systems of innovation. Consequences for national and European S&T policies. 
Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet 
Bredbåndsdiskursen: En analyse av diskursen i Norge og Sverige 
Forskerutdanning - teknologi og innovasjonsstudier  
Nye former for kunnskapsforvaltning  
Oslo som lærende region 
Globalisering som transformativ kraft 
The North versus the South in globalising world: Leveraging in the role of multinationals in 
promoting development 
Et svakt fundament for The Strong Programme? En kritisk undersøkelse av 
sosialkonstruktivismen i The Sociology of Scientific Knowledge (SSK) 
Høyteknologi og utvikling. Cubas satsning på bioteknologi i helsevesenet og legemiddelsektoren 
Information Technology, Knowledge and Global Dynamics: The Challenge for Small, Open 
Economics 
Konsum, kultur og dannelse 
Vinen og folkehelsa - endringer i det alkoholpolitiske regimet i Norge fra 1960 og fram til i dag 
Etisk miljøregnskap med utgangspunkt i fiskeoppdrett, og med relasjon til reiseliv og 
næringslivet generelt 
Nettverk for innovasjonsstudier 
Summen eller delene: Norsk biologi under forskningsuniversitetets framvekst (1886-1938) 
Menneskerettigheter og petroleumsindustrien 
Sosioteknisk relasjonssbygging og interlokalt prosjektsamarbeid: IKT og utdanning 
Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i produksjon og forvaltning av natur 
Vitenskap som kultur i risikosamfunnets politikk. Ekspertkunnskap i miljøfeltet 1970-1990 
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Prosjekttittel: ”Identitet og subjektivitet i kommunikasjonsteknologi: gjennom grenseland til 
normaliteten”  
Phd project in Innovation Studies, August 2000-July 2004. Title of the Phd proposal: 
"Innovation, Globalisation and Economic Growth". 
POSTI - Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century 
 
Jernbaneverkets historie 1945-2004. 
Prosjektansvarlig: forsker Helge Ryggvik 
Medarbeidere på prosjektet: 
Prosjektbeskrivelse: 
Boken skal som grunnleggende rettesnor beskrive jernbanens samfunnsmessige rolle og 
betydning i Norge i vid forstand. 
 
Norsk Hydros historie 1905-2005. 
Prosjektansvarlige på prosjektet: Forsker Einar Lie, stipendiat Kjetil Gjølme Andersen 
Prosjektbeskrivelse: 
I forbindelse med industriselskapets 100-årsjubileum i 2005 skal det utarbeides et historieverk i 
tre bind. Bindene dekker kronologisk tidsepoken på 100 år. Verket er ikke tenkt som en smal 
bedriftshistorie. Ambisjonen vil være å foreta en historisk analyse av industriselskapet i et 
samfunnsperspektiv. Norsk Hydros enestående plass i det norske industrielle landskapet i det 20. 
århundre gjør selskapet til et godt inntak til sentrale deler av historien til det moderne Norge. 
Leder for prosjektet er prof. Tian Sørhaug. Arbeidet kom i gang ved Senter for teknologi og 
menneskelige verdier (TMV) og er videreført til TIK-senteret. Det er et samarbeidsprosjekt med 
Avdeling for økonomisk historie ved Handelshøgskolen BI.  
 
Strategisk prosjekt for risiko og sikkerhetsforskning. 
Prosjektansvarlig: forsker Knut Haukelid  
Medarbeidere på prosjektet: forskningsassistent Henrik Treimo 
Prosjektbeskrivelse: 
The project aims at developing the core in the competence needed for Norwegian research and 
university education to support the handling of new risk challenges and developing demands by 
the industry, the government administration and the public. The project should contribute to the 
scientific development within the institutions participating and the collaboration between them. It 
will only be possible to have a visible impact on science and society if the project breaks free of 
the established safety research paradigms. The principle objective is to promote research 
activities and dissemination of results that will facilitate the understanding of threats, accidents 
causation and risk problems in a modern society and thus support improvement of risk and 
uncertainty management by industry and regulators. The objective is basically a cross-
disciplinary systems problem 
 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/Extract?ORGID=208&DOCTYPE=Mastergradsoppgave
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Globalisering og internasjonalisering av norsk næringsliv 
Ansvarlig institusjon: Handelshøyskolen BI 
 
Prosjektansvarlig ved TIK: prof. Bjørn Terje Asheim, TIK 
Medarbeidere på prosjektet:  
Kjell A. Eliassen, Handelshøyskolen BI, Birgitte Grøgaard, Handelshøyskolen BI, Sverre J. 
Herstad, TIK, Helene Hoggen, Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI,  
Siv Marina Karlsen, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI, Hege Medin, Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Arne Melchior, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 
Carl Arthur Solberg, Handelshøyskolen BI 
Prosjektsammendrag: 
Programmet vil bestå av følgende tre delprosjekter:  
1.Geopolitiske og økonomiske rammevilkår for globalisering og betydningen av ulike regionale 
økonomiske samarbeidstiltak.  
2.Globalisering, nasjonale innovasjonssystemer og multinasjonale selskaper. Konsekvenser for 
norsk næringsutvikling.  
3.Strategier for å møte globaliseringen; eksport fra og internasjonalisering av SMB. 
Samarbeid, større forskningstiltak: 
Prosjektet samarbeider med Center for the Study of Globalization, University of Warwick, 
Institute for European Studies, ULB Brussel, Fudan University, Chulalongkorn University, 
Bangkok, Center for European Studies, Pittsburg, Center for the Study of political Change, Siena 
University, Christian University, Tokyo, Australian Centre for International Business, University 
of Melbourne, Australia, Michigan State University og Universitetet i Odense. Samarbeid med 
NORD_IB, et nordisk samarbeid om doktorgradsprogram innen International Business mellom 
Uppsala Universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, 
Handelshøjskolen i København og Handelshøyskolen BI.  
 
Life science in European society: Towards the 21st Century - LSES. 
Prosjektansvarlig: prof. Torben Hviid Nielsen 

Medarbeidere på prosjektet: Siv Frøydis Berg 
The research aims to support the work being undertaken by the European Commission in 
continuing to explore European public perceptions of the life sciences through periodic random 
sample “Eurobarometer” social surveys. The new survey on public perceptions of life sciences 
proposed for 1999 (henceforth EB99) will be the fourth in a series of surveys on modern 
biotechnology that started in 1999. The survey instrument is currently being designed with a 
view to preserving time series comparability with earlier surveys and incorporating new 
questions covering recent developments in life sciences. 
This proposal specifies a programme of research centring on the results of EB99. The aim is to 
provide: first, a rapid delivery of the results of EB99, together with the most important time 
series data; second, an in-depth analysis of the development of public perceptions of life sciences 
in Europe, in the wider context of our separate ongoing longitudinal analysis of media coverage 
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and policy-making in this area; and third, a series of case study analysis of key dimensions of the 
public debate about life sciences in Europe in the closing years of the 20th century. 
 
Assessing the impact of technological innovation and globalisation: The effects on growth 
and employment (AITEG). 
Prosjektansvarlig: Rajneesh Narula 
Medarbeidere på prosjektet: Terje Grønning 
Prosjektbeskrivelse: 
This project aims at assessing the impact of technological change and globalization on economic 
growth and employment in EU countries. We plan to investigate to what extent the different 
forms of innovation and internationalisation of production have affected the aggregate growth 
rate of the economy, job creation and job destruction patterns, and the main sectoral 
performances, comparing the European experience with that of the US, Japan and other 
advanced countries. 
The aim is to draw together inter-related research themes that address the nature, patterns and 
determinants of technological change on the one hand, and globalization of production on the 
other, developing a common methodology for assessing their direct impact on economic growth 
and employment, and for estimating their combined and indirect effects on European economies. 
The development of appropriate and coherent European policies in these fields is a major 
concern of this project. Effective action on the current European problems of slow growth and 
persisting unemployment cannot be achieved without addressing the impact of technological 
innovation and globalization. 
 
The relationship between technological strategies of multinational companies and national 
systems of innovation. Consequences for national and European S&T policies. 
Prosjektansvarlig: forsker Rajneesh Narula 
Medarbeidere på prosjektet: 
Prosjektbeskrivelse 
 
Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet 
Prosjektansvarlig: Post.dok. Bent Sofus Tranøy  
Medarbeidere på prosjektet: 
Prosjektsammendrag: 
Prosjektet tar utgangspunkt i tre sentrale premisser: For det første at vi i Norge, og andre vestlige 
industrinasjoner, i stadig større grad lever i markedssamfunn, dvs. et samfunn hvor stadig flere 
sosiale relasjoner primært forstås i kraft av å være en ramme for økonomiske transaksjoner. I 
markedssamfunnet forstås de økonomiske transaksjonene i termer av konkurranse, valgfrihet, 
eiendomsrett, individuelle incentiver og individuelt ansvar.  
Den andre observasjonen er at maktforholdet mellom produsenter og konsumenter i 
markedssamfunnet er sterkt asymmetrisk. Dette blir tydelig hvis vi erstatter den tradisjonelle 
frimarkedsmodellen med en mer realistisk modell for markedsinteraksjon.  
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Den tredje sentrale observasjonen/premisset er at sarnfunnsvitenskapene i liten grad har 
beskjeftiget seg med hvordan makt og maktrelasjoner påvirker atferd i markeder. En innarbeidet 
typologi over maktformer anvendes for å begrepsfeste ulike former for markedsmakt.  
Hvis vi aksepterer disse premissene kan vi trekke den slutning at vi vet for lite om hvordan 
viktige sider ved samfunnsutviklingen påvirker våre livsvilkår og betingelsene for offentlig 
politikk. Vi vet for lite om individets vilkår som forbruker og investor/småsparer. Sett fra statens 
ståsted oppstår det nye markedskonforme reguleringsoppgaver innenfor forbruker- og 
konkurransepolitikk og innenfor finansiell regulering.  
Samarbeid, større forskningstiltak: Prosjektet samarbeider med professor Øyvind Østerud, Makt- 
og demokratiutredningen og professor David Soskice, Wissenschaftzentrum Berlin für 
Sozialforschung. 
 
Bredbåndsdiskursen: En analyse av diskursen i Norge og Sverige 
Prosjektansvarlig: Terje Grønning 
Medarbeidere: Wenche Bakkebråten, Morten Kristiansen 
Prosjektsammendrag: 
Regjeringen understreker betydningen av å utvikle et moderne bredbåndsnett. Det blir påpekt at 
dersom Norge fortsatt skal være i forkant i utviklingen av ”kunnskapssamfunnet", må det 
stimuleres til en rask utvikling av bredbåndsnettet. Men en kan spørre seg hva utviklingen av et 
bredbåndsnett virkelig vil bety for Norge. Hvilke grupperinger vil tjene på dette? Hva slags 
funksjon vil nettet tjene samfundsmessig; vil det primært være et underholdningsmedium rettet 
mot husstander eller vil det kunne tjene som et seriøst kommunikasjonsmedium og bidra til 
innovasjon og økt verdiskapning i samfunnet?  
Måten Norge behandler denne utviklingen på vil være utslagsgivende for hva slags funksjon 
bredbåndsteknologien vil ha i samfunnet. Det er derfor interessant at regjeringen, i tråd med den 
dominerende europeiske IKT-politikken på 1990-tallet, velger å legge det finansielle ansvaret 
hos det private næringslivet og redusere sin egen rolle til å opprettholde konkurranse og 
regulering.  
Prosjektet vil prøve å belyse ulike sider av den norske og den svenske bredbåndsdiskursen på 
bakgrunn av begrepet "informasjonssamfunnet", særlig slike det brukes innenfor EU. Videre vil 
en også spørre hvorvidt IKT-industriens plass innen det nasjonale innovasjonssystemet kan ha 
hatt betydning for utviklingen av denne diskursen.  
 
Forskerutdanning - teknologi og innovasjonsstudier  
Prosjektansvarlig: Prof. Bjørn Terje Asheim 
Medarbeidere på prosjektet: Prof. II Meric Gertler, stipendiat Arne Martin Fevolden  
Prosjektbeskrivelse: 
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Nye former for kunnskapsforvaltning  
Prosjektansvarlig: Prof. Bjørn Terje Asheim: 
Tilsatte på prosjektet: 
Prosjektsammendrag: 
Med kunnskapsforvaltning tenker vi på den organisatoriske og institusjonelle konteksten for å 
skape og utnytte kunnskap for økonomiske formål i bedrifter. Globalisering fører til nye former 
for kunnskapsforvaltning. Prosjektet vil gjennomføre en europeisk studie av eksisterende og nye 
former for kunnskapsforvaltning i bedrifter som står under press fra globalisering. Vi tar 
utgangspunkt i fire former for kunnskapsforvaltning, definert gjennom to dimensjoner: (1) 
sentralisert (vertikal) v.s. distribuert(horisontal) (2) funksjonell (marked) v.s. systemisk 
(nettverksbasert, interaktiv). Prosjektet vil studere utviklingsforløp mellom ulike former for 
kunnskapsforvaltning i bedrifter og regioner, og betydningen av institusjonelle ordninger og 
politiske virkemiddel for å få til nye forvaltningsformer. Utgangspunktet er et utvalg regionale 
og industrielle case, der policy - makere og institusjoner er involvert, gjennom "cluster politikk" 
eller med andre utgangspunkt. 
 
Oslo som lærende region 
Prosjektansvarlig: Prof. Bjørn Terje Asheim 
Medarbeidere på prosjektet: 
Prosjektsammendrag: 
Prosjektet om Oslo som lærende byregion vil dels være et tradisjonelt samfunnsvitenskapelig 
forskningsprosjekt og dels et aksjonsforskningsorientert utviklingsprosjekt. Prosjektet vil 
primært undersøke de strukturelle og kontekstuelle forutsetninger for dannelse av regionale 
utviklingskoalisjoner. Videre er det en sentral oppgave å peke konkret på hvordan en slik 
regional utviklingskoalisjon kan etableres. Dette spørsmål aktualiserer utviklingsdelen av 
prosjektet, som handler om å gjennomføre konkrete forsøk med etablering og implementering av 
lærende regioner som strategi for fremme Oslos innovasjons-konkurranseevne. 
 
Globalisering som transformativ kraft 
Prosjektansvarlig: prof. Helge Hveem 
Medarbeidere på prosjektet: Post.dok Sjur Kasa, post.dok Bent Sofus Tranøy, stipendiat Mona 
Domaas Wibe  
Prosjektsammendrag: 
Den offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser preges av en omfattende bruk, og ikke 
minst misbruk, av globaliseringsbegrepet. Det indikerer at globalisering ikke er et entydig 
fenomen, og at det eksisterer flere fortolkninger og forklaringer av hva som skal forstås med 
globalisering. Med utgangspunkt i den såkalte transformasjonstesens forståelse av globalisering 
vil programmet søke å få en bedre innsikt i drivkrefter bak globaliseringsprosessen som 
utgangspunkt for analyser av globaliseringsprosessens kontingente (tids- og stedsspesifikke) 
trekk konsekvenser. Det er spesielt viktig å forstå den spesifikke rolle interaksjonen mellom 
teknologisk og institusjonell endring spiller som drivkraft bak globaliseringsprosessen. Videre er 
det et stort behov for å få nyansert den dominerende diskurs om globaliseringens konsekvenser 
og muligheter for overnasjonale og multilaterale reguleringer. I dette perspektiv vil programmet 
foreta en kritisk diskusjon av den nordiske velferdsstatsmodells konkurransefortrinn i en global 
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økonomi, sett i sammenheng med utviklingen av regulerende institusjoner på globalt nivå på den 
ene siden, og den voksende dominans av transnasjonale selskaper, særlig når det gjelder 
organisering og lokalisering av kunnskapsutviklingen globalt, på den andre siden. 
Samarbeid, større forskningstiltak: 
Prosjektet samarbeider med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Institutt for statvitenskap 
og ARENA, Universitetet i Oslo. 
 
The North versus the South in globalising world: Leveraging in the role of multinationals 
in promoting development 
Prosjektansvarlig: Forsker Rajneesh Narula 
Medarbeidere på prosjektet: Stipendiat Brian Portelli 
Prosjektsammendrag: 
Component I reviews the existing empirical research on the Asian experience. How did countries 
in Asia upgrade from a resource-based, subsistence economies towards the manufacturing 
sector?  
Component II provides empirical case studies on the net benefits of MNE activities in Tanzania, 
and analyses the specific impact of globalisation.  
Component III contains an attempt to analyse in detail new challenges and constraints for the 
implementation of FDI-assisted development policies in African LDCs and the consequences 
that derive from new changes in the global environment particularly those associated with 
increased global competition, and the establishment of the various agreements under the 
framework of the WTO. 
 
Et svakt fundament for The Strong Programme? En kritisk undersøkelse av 
sosialkonstruktivismen i The Sociology of Scientific Knowledge (SSK) 
Prosjektansvarlig: 1. am. Sissel Myklebust 
Medarbeidere på prosjektet (individuelle prosjekter): 
Stipendiat Vidar Enebakk 
Stipendiat Nini Ebeltoft 
Stipendiat Jens Plahte 
Prosjektsammendrag: 
I kjølvannet av "the Science Wars" er frontene mellom tradisjonell vitenskapsfilosofi og nyere 
konstruktivistiske tilnærminger til studiet av vitenskap blitt enda kaldere. En slik polarisering 
truer både enheten og mangfoldet innen feltet vitenskapsstudier. 
Vitenskapsfilosofien fremstår som dogmatisk og reaksjonær, og konstruktivismen som 
relativistisk og ureflektert. Prosjektet har som mål å problematisere disse teoretiske 
ytterpunktene.  
Temaet er en kritisk og idéhistorisk analyse av den konstruktivistiske vitenskapsteorien kalt 
Sociology of Scientific Knowledge (SSK). Hypotesen er at det empiriske og naturalistiske 
utgangspunktet i Strong Programme, fra Wittgeinstein og Kuhn, har lagt begrensninger på feltets 
videre utvikling, spesielt i forhold til de epistemologiske konsekvensene ved SSK. Prosjektet vil 
problematisere dette i forhold til mer tradisjonell kunnskapssosiologi hos Merton og Mannheim, 
som på forskjellig måte belyser forholdet mellom vitenskap og samfunn. Et sentralt spørsmål er 
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hvorvidt også epistemologi kan betraktes som kontekstuelt betinget - i forlengelse av 
fenomenologiske og hermeneutiske filosofitradisjoner. En slik gjennomgang reiser spørsmål om 
ikke frontene i "Science Wars" må reformuleres; både fordi det ikke utelukkende er en 
motsetning mellom vitenskapsfilosofi og konstruktivisme, men også fordi tilsvarende fronter 
også eksisterer internt i sosiologifaget. 
Prosjektet er normativt i den forstand at det søker å gi en dypere epistemologisk forankring for 
SSK-feltets vitenskapsteoretiske fundament. Ved å undersøke dette grunnlaget nærmere, fremgår 
det dessuten at disse epistemologiske spørsmålene har relevans både for samfunnsfagenes og 
humanioras vitenskapsteori. 
 
Høyteknologi og utvikling. Cubas satsning på bioteknologi i helsevesenet og 
legemiddelsektoren 
Prosjektansvarlig: Prof. Bjørn Terje Asheim  
Medarbeidere på prosjektet: stipendiat Jens Viktor Plahte 
Prosjektsammendrag: 
Prosjektets hensikt er å forklare Cubas spesielle resultater når det gjelder bruk av bioteknologi 
innenfor medisin og legemiddelproduksjon. Det vil bli lagt vekt på å forklare hvordan et fattig 
råvareproduserende utviklingsland under streng økonomisk boikott har klart å etablere en 
høyteknologisektor. Det finnes ingen samfunnsvitenskapelige analyser av denne viktige 
høyteknologisatsingen i litteraturen. Sentrale begreper i tilnærmingen er utdanning, vitenskap, 
teknologi, innovasjon og utvikling. Teknologioverføring er et sentralt tema. Nettverksanalyse vil 
være fruktbart for å studere relasjoner mellom ulike aktører og organisasjoner. 
Bioteknologiområdet innenfor den cubanske FoU-sektoren vil bli brukt som "case". 
 
Information Technology, Knowledge and Global Dynamics: The Challenge for Small, 
Open Economics 
Prosjektansvarlig: Prof. Jan Fagerberg 
Medarbeidere på prosjektet: stipendiat Jarle Hildrum 

Prosjektsammendrag: 
Information technology (IT), and especially the Internet, has changed the competitive dynamics 
in information industries. This poses new challenges for small economies, but also provides new 
opportunities. The challenge is that an increased mobility of firm-specific resources and 
capabilities across national boundaries may erode established patterns of specialisation, and the 
strengths of existing clusters. This challenge is particularly serious in small economies, reflecting 
their heavy exposure to changes in the global economy. Yet, under certain conditions, new 
opportunities could also emerge. To the degree that IT enhances cross-border knowledge 
migration, these international knowledge linkages may help to recharge domestic knowledge 
creation and industrial upgrading. The purpose of the project is to inquire under what conditions 
such opportunities are likely to be exploited in a beneficial way. Three questions are addressed: 
How does IT (especially the Internet) affect the capacity of global networks to distribute and 
create new knowledge? How does this reshape the locational dynamics in information industries? 
How do these changes in global information industries affect small economies? The project 
focuses on these questions from a comparative perspective, basing itself on evidence from both 
the Nordic area and a group of small, developed countries in Asia. 
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Konsum, kultur og dannelse 
Prosjektansvarlig: 1. am. Sissel Myklebust 
Medarbeidere på prosjektet: Forsker Christine Myrvang, stipendiat Brita Brenna 
Prosjektsammendrag: 
Prosjektet vil studere konsumet i Norge fra varekulturens inntog og fram til i dag i et kultur- og 
dannelsesperspektiv. Innen en komparativ og tverrfaglig tilnærming med historisk/idéhistorisk 
fokus vil skifte i holdninger til konsumet sees i sammenheng med bredere kulturelle endringer i 
det norske samfunnet. Debatten om formingen av den rasjonelle konsumenten vil stå sentralt. 
Reklame, media, opplysningslitteratur og offentlige debatter vil i tillegg til forbruksstatistikken 
utgjøre det viktigste kildegrunnlaget for prosjektet. I forsøket på å spore "samfunnsåndens" 
betydning for den norske konsumkulturens form og innhold, vil en trekke på litteratur som 
vektlegger kombinasjoner av puritanisme og materialisme innenfor en ramme der kjønn, klasse 
og elitedannelseutgjør sentrale parametre. 
Samarbeid, større forskningstiltak: 
Prosjektet samarbeider med prosjektet "Statistikkens historie" ved Espen Søbye, Einar Lie og 
Hege Roll Hansen, Statistisk sentralbyrå; "Teknokratiprosjektet" ved Tor Halvorsen, Ketil 
Gjølme Andersen, Kjetil Jakobsen og Olav Hamran; hovedfagsstudenter i idéhistorie Vibeke 
Soløy og Beathe Due; kulturmedarbeider Ellen-Astri Lundby; Historisk institutt, Universitetet i 
Oslo og prosjektet "Forbrukssamvirkets historie" ved Even Lange, Siri Meyer og Erling Dokk 
Holm. 
 
Vinen og folkehelsa - endringer i det alkoholpolitiske regimet i Norge fra 1960 og fram til i 
dag 
Prosjektansvarlig: 1. am. Sissel Myklebust 
Medarbeidere på prosjektet: stipendiat Olav Hamran 
Prosjektsammendrag: 
I dette hundreåret har en snakket om en særegen nordisk alkoholmodell. Et særdrag ved 
alkoholfeltet har vært at det har vært sterkt ideologisert samtidig som forskning og vitenskap har 
hatt stor innflytelse på synspunkter og holdninger. Dette er med på å gjøre det til et spesielt 
interessant forskningsfelt. Alkoholen genererer de store tallene på sosialbudsjettet og er samtidig 
en kilde til privat nytelse, glede og sorg for folk flest. I de siste tiårene har synet på velferd, helse 
og nytelse endret seg betydelig.  
Prosjektet ønsker å studere disse endringene gjennom å undersøke endringer i alkoholkulturen de 
siste 30-40 årene. Alkoholen kan undersøkes som et minste felles mål for oppfatninger av helse 
og nytelse og for utviklingen av forholdet mellom individets frihet og offentlig ansvar. Prosjektet 
vil fokusere på alkoholforskningen. Den vitenskapelige utviklingen vil bli studert i en vid sosial 
og ideologisk kontekst. 
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Etisk miljøregnskap med utgangspunkt i fiskeoppdrett, og med relasjon til reiseliv og 
næringslivet generelt 
Prosjektansvarlig: Matthias Kaiser, De nasjonale forskningsetiske komiteer 
Medarbeidere på prosjektet: stipendiat Arne Sveinson Haugen 
Prosjektsammendrag: 
Med utgangspunkt i miljøproblemstillinger innen fiskeoppdrett, men også med eksempler fra 
reiseliv for å illustrere mulige grader av generalisering, er formålet å finne verktøy som ved å 
øke den moralske dømmekraften i miljøetikken kan bidra til å bedre næringenes utvikling i 
forhold til helse, miljø og ressurser, slik at dette også gir økt tillit i markedene og samfunnet for 
øvrig. For de enkelte miljøproblemstillingene er målet å sette opp etiske miljøregnskap som 
beskriver hva som kan være rett og galt i forhold til moralske normer og etiske teorier. Dette vil 
si å avklare hva næringene må regne med å kunne bli stilt til miljøetisk regnskap overfor. Videre 
vil det gjøres vurderinger av moralske ansvar for helse, miljø og ressurser og hvor langt 
næringens ansvar strekker seg utover det som styres av lovverket. En sentral problemstilling er 
hvem som har ansvar for hva både utfra økologiske miljøvurderinger, total økonomisk 
verdiskapning, rettslige hensyn og ulike menneskelige behov. Dette gjelder både i forhold til 
enkeltpersoner, næringslivet og samfunnet som helhet. Håpet er at verktøyet skal være til nytte 
og bli et viktig bidrag i de enkelte næringenes tilpasning til et bærekraftig samfunn. 
 
Nettverk for innovasjonsstudier 
Prosjektansvarlig: prof. Jan Fagerberg 
Medarbeidere på prosjektet: 
Prosjektsammendrag: 
Formålet for prosjektet er å øke kompetansen innenfor norske forskningsmiljøer når det gjelder 
studiet av sammenhengen mellom innovasjon og spredning av teknologi og økonomisk utvikling. 
Dette er anerkjent som en strategisk viktig oppgave for Norges forskningsråd. Det virkemiddel 
som foreslås er en nettverksmodell hvor norske forskningsmiljøer systematisk kobles opp mot 
faglig ledende utenlandske miljøer og forskere. Det siktes først og fremst mot et nettverk for 
empirisk forskning om innovasjon og dets samfunnsmessige konsekvenser, hvor det legges til 
rette for jevnlige møter og muligheter for forskningssamarbeid mellom deltagerne. Nettverket vil 
i utgangspunktet omfatte omlag tjue etablerte forskere på feltet, hvorav syv norske.  
Det vil bli lagt vekt på å utnytte nettverket på en måte som kommer både etablerte forskere og 
forskerrekrutter til gode. 
 
Summen eller delene: Norsk biologi under forskningsuniversitetets framvekst (1886-1938) 
Prosjektansvarlig: Robert Marc Friedman, Historisk institutt, Universitetet i Oslo 
Medarbeidere på prosjektet: stipendiat Arve Monsen 
Prosjektsammendrag: 
Prosjektet tar sikte på å studere disiplineringen av norsk biologi i perioden 1886-1938, med 
hovedvekt på utviklingen av arvelighetsforskningen som en selvstendig forskningsdisiplin. Med 
disiplinering menes den ene siden avgrensningen av et selvstendig kunnskapsfelt, etablering og 
utvikling av autorativ teori og adekvate metoder til å behandle dette området, og fremkomsten av 
strukturelle nyvindinger som tidsskrifter, foreninger, stillinger og institusjoner til å ivareta det. 
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Målet er å sette denne disiplineringsprosessen inn i en bredere universitetshistorisk og 
vitenskapshistorisk kontekst, knyttet til den perioden som er beskrevet som en 
forvandlingsprosess fra embetsmannsskole til forskningsuniversitet. 
 
Menneskerettigheter og petroleumsindustrien 
Prosjektansvarlig: Forsker Helge Ryggvik 
Medarbeidere på prosjektet: Audun Ruud 
Prosjektsammendrag: 
Prosjektets mål er å kartlegge og problematisere oljeselskapers forhold til menneskerettigheter i 
et moderne historisk perspektiv. Prosjektet skal resultere i en bred fremstilling av vestlige 
oljeselskapers gjeninntreden som tunge aktører i oljeproduserende regioner der de har vært holdt 
ute. Fokus for prosjektet vil være den internasjonale oljeindustrien som politisk aktør, heri også 
de norske oljeselskapenes inntreden blant de store. I analysen vil en imidlertid også legge vekt på 
hvordan "verdensopinionen" og debatter om menneskerettigheter i oljeselskapenes hjemland har 
virket inn på deres praksis. 
 
Sosioteknisk relasjonssbygging og interlokalt prosjektsamarbeid: IKT og utdanning 
Prosjektansvarlig: stipendiat Nini Ebeltoft (Individuelt prosjekt) 
Prosjektsammendrag: 
Betydninger av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for lærersamarbeid gjennom 
relasjons- og organisasjonsbyggende prosesser er tema for doktorgradsprosjektet. 
Internettbaserte nettverk er i utdanningssammenheng et fenomen som har skapt nye arenaer for 
læring, kunnskapsdannelse og kommunikasjon, og prosjektet følger utviklingen av fire nettsteder 
der internasjonalt sammensatte team av lærere arbeider med tverrfaglige og temabaserte 
prosjekter tilrettelagt for undervisning i grunnskole- og på videregående nivå (educational 
networking). Bak hvert av nettstedene står det enten en ansvarlig organisasjon eller et nettverk av 
organisasjoner. De fleste av nettverkenes web-ressurser er offentlige tilgjengelige og benyttes 
daglig av lærere og elever i utdanningsinstitusjoner rundt om i verden (Afrika, Asia, Amerika og 
Europa). Det interessante for prosjektet er hvordan slike sammensatte og utdanningsorienterte 
sosiotekniske nettverk bygges og vedlikeholdes, hvilke typer verktøy som anvendes for å holde 
nettverket sammen og hvordan denne typen nettbaserte og interinstitusjonelle organisasjoner i 
praksis ordner og realiserer deltakelse og produksjon. Prosjektet er et empirisk studium der 
hovedfokus er rettet mot deltakernes kompetanseutvikling og samarbeidsmodeller ved å 
undersøke koblingen mellom teknologibruk, relasjonsbygging og strukturelle endringer i og 
omkring nett-organisajonene. Nettverkene bærer preg av deltakerstyring er slik velegnet for 
ønsket om å empirisk følge konstruksjon og distribusjon av idéer, samarbeidsformer, kunnskaps- 
og erfaringdeling og organisasjonsmodellering. Ved å kartlegge deltakernes preferanser, 
perspektiver på og forståelser av teknologien de bruker, har prosjektet ambisjoner om å finne ut 
hvordan IKT relateres til behov, kunnskaper og verdier, samt hva som er gjenstand for 
forhandlinger, forandringer, kontroverser og konsensus. 
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Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i produksjon og forvaltning av natur 
Prosjektansvarlig: stipendiat Lars Risan (Individuelt prosjekt) 
Prosjektsammendrag: 
Informatikk har siden den annen verdenskrig endret vår forståelse av natur. Dette har skjedd 
gjennom at begreper som "informasjon" og "kybernetikk" brukes til å forstå det levende. Men 
informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) forandrer også "naturen" ved den i bruk 
skaper nye rom for produksjon, opplevelse og forvaltning av natur. I slike rom, som alltid er 
lokalt inngår IKT ikke bare i produksjon av natur, den inngår også i (re)produksjonen av den 
som forvalter, forstår eller bruker denne naturen. Videre er IKT i slike rom ikke bare det 
kommunikative mediet en forstår og forva1ter natur igjennom, den er en aktør, i form av 
kybernetiske automater.  
I prosjektet studeres det hvordan IKT inngår i samproduksjonen av "forvalter" og forvaltet 
natur". Det empiriske caset er spesifikt norsk. Det er elektroniske "løsdriftfjøs", hvor 
kommunikasjonen mellom melkekyr, bonde og meieri/avlsorganisasjon er til dels automatisert. 
Fjøsets sentrale datamaskin er en del av forvaltningen, den skaper et bilde av hva som forvaltes, 
og den inngår i en historisk konstruksjon av "bonden". Prosjektet viser hvordan den norske kua 
er en "kyborg". Samtidig vil det fokusere på hvordan denne konstruksjonen inngår i en historisk 
kontekst av norsk natur- og selvforståelse, samt norsk distrikts-, landbruks- og miljøpolitikk. 
 
Vitenskap som kultur i risikosamfunnets politikk. Ekspertkunnskap i miljøfeltet 1970-1990 
Prosjektansvarlig: 1. am. Sissel Myklebust 
Medarbeidere på prosjektet: stipendiat Kristin Asdal 
Prosjektsammendrag: 
Hvilken rolle har kunnskap(ere) og vitenskap(ere) hatt å si for norsk miljøpolitikk og retorikk? 
Hvordan har naturen blitt stabilisert og festet grep om gjennom ulike kunnskapsprodusenters 
nettverk og blikk?  
Disse problemstillingene skal belyses gjennom å studere vitenskapen i dens nedslagsfelt i møtet 
med miljøpolitiske institusjoner og i offentlige diskusjoner og rom. Et sentralt utgangspunkt vil 
være Statens forurensningstilsyn (SFT). Profesjons- og teknokratiproblematikk skal forsøkes 
kombineres med å studere og forstå vitenskap som kultur. 
 
Individuelle stipendiatprosjekter: 
Stipendiat Ingunn Moser: 
Prosjekttittel: ”Identitet og subjektivitet i kommunikasjonsteknologi: gjennom grenseland 
til normaliteten”  
I dette prosjektet studerer jeg hvordan vi blir mennesker, personer, subjekter og kropper med 
status som kompetente aktører, gjennom å innrullere og gjøre bruk av en rekke teknologier. 
Utgangspunktet er en praksisfilosofi som studerer både personer, kropper og subjektiviteter som 
artifakter, noe vi gjør, som blir til i praksiser, som en slags ”performance”, og som trer fram og 
blir til gjennom et sett av disposisjoner (’dispositifs’) som muliggjør dem. Teknologi er en form 
for slike disposisjoner som lar bestemter former for subjekter, personer, tre fram.  
Empirisk tar jeg utgangspunkt i noen som nettopp defineres som i grenselandet, hvor normene 
for subjektivitet og kroppslighet, for hva som gjør oss til mennesker eller ikke, og til kompetente 
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sådanne, eller også ikke, er både tydelige og alltid kritiske – nemlig funksjonshemmede. Jeg 
studerer hvordan subjektiviteter og kropper blir rekonfigurert etter trafikkulykker, hvilke normer 
for kroppslighet og subjektivitet funksjonshemmede møter og praktiserer, og hvilke praktiske, 
materielle/tekniske, og diskursive ’dispositifs’ – betingelser – disse forutsetter.  
Arbeidet forholder seg gjennom disse også til sosialpolitiske prinsipper og målsetninger, 
formulert innenfor velferdsstatlige så vel som medisinske og helseprofesjonelle diskurser, og går 
inn i diskusjoner om normalisering og integrering som mål for en politikk overfor 
funksjonshemmede. 
"Innovation, Globalisation and Economic Growth". Phd project in Innovation Studies, 
August 2000-July 2004. Fulvio Castellacci 
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Formidling 
 
Populærvitenskapelige artikler 
Ledere, kommentarer, anmeldelser 
Utenlandsopphold/visiting scholar  
 
Berg, S.F. The young Karl Evang and the Concept of Health -- European Health and the Second 
World War: Exile, Occupation and Post-War Reconstruction. Oxford Brookes University. 2001-
07-19  
Berg, S.F. Goethe's Faust og Shelley's Homunculus. Moderne bioteknologis romantiske 
prototyper. -- Kurs i bioetikk og bioteknologi for lærere NLH, Ås.  
Enebakk, V.; Myrvang, C. 
Pass opp for biobankran! -- Aftenposten. 2001-06-02 : 1  
Enebakk, V. 
Patenter og politikk -- Enebakk V (ed.): Morgenbladet Oslo. 2001-12-07 : 7-7 
Eriksen, T. Hylland 
Angrepet på Manhattan -- VG. 2001-09-14  
 
Eriksen, T. Hylland 
Den viktorianske Marx -- Morgenbladet. 2001-01- 
 
Eriksen, T. Hylland 
Globaliseringens paranoide fase -- SK-Nytt Aschehoug, Oslo. 2001-12  
 
Eriksen, T. Hylland 
Ja til et mindre effektivt samfunn -- Osloposten. 2001-09-05  
 
Eriksen, T. Hylland 
Kulturell urenhet og innvandrerdebatten -- Molnar, V. (ed.): Vetenskapssocieteten i Lunds 
Årsbok 2001 Vetenskapssocieteten, Lund. 2001-12 : 7-18  
 
Eriksen, T. Hylland 
Livet med hjertet i halsen; anmeldelse av Richard Sennett: Det fleksible mennesket -- 
Morgenbladet. 2001-10-15  
 
Eriksen, T. Hylland 
Mind the gaps! -- LA 21 Lokal Agenda 21. 2001-04  
 
Eriksen, T. Hylland 
Morten A. Strøksnes: Hellig grunn (bokanmeldelse) -- PROSA. 2001-04  
 
Eriksen, T. Hylland 
Nettverkskrigen ingen kan vinne -- Dagbladet. 2001-09-21  
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Eriksen, T. Hylland 
RIMI-samfunnet -- Dagbladet. 2001-06-30  
 
Eriksen, T. Hylland 
Seremonienes mening -- Humanist. 2001-04 : 15  
 
Eriksen, T. Hylland 
Velkommen til RIMI-samfunnet! -- Nicolaisen, T. (ed.): Something rotten in the state of Norway 
UKS, Oslo. 2001-08-20 : 8  
Myrvang, C; Enebakk, V.: "Pass opp for biobankran!" Kronikk i Aftenposten 2001-06-02:1. 



 24

Undervisning 
 

Forskerutdanning 
 
Organisasjon/administrasjon/ledelse  
TIK er ansvarlig for et eget doktorgradsprogram organisert under SV-fakultetets dr.polit ordning. 
Forskeropplæringen ved TIK gir faglig støtte og veiledning for kandidatens avhandlingsarbeid på 
doktorgradsnivå, og grunnlag for et bredt faglig reflektert forhold til relevant forskning gjennom 
fordypning i generelle teoretiske og metodologiske emner innen fagfeltet. TIK er ansvarlig for å 
tilby et samlet faglige undervisnings- og veiledningstilbud for alle på doktorgradsnivå ved 
senteret. 
Doktorgradsansvarlig har for våren 2001 vært professor Bjørn Terje Asheim, f.o.m. desember 
2001 professor Jan Fagerberg. Det administrative ansvaret for forskerutdanningen er ivaretatt av 
førstekonsulent Håkon Skogli.  
 
Opptak  
TIK mottok en søknad (gjennom Quota-programmet) om opptak til doktorgradsprogrammet til 
den ordinære søknadsfristen 1. oktober. I tillegg ble fire stipendiater ble tatt opp på TIKs 
doktorgradsprogram i 2001, hvorav en på dr.art-programmet. En stipendiat (Brita Brenna) 
avsluttet studiet i 2001, og vil disputere våren 2002. 
 
Undervisning  
TIK arrangerte i 2001 fem ulike kurs på doktorgradsnivå: 
1.TIK arrangerte i uke 50 workshop med Bruno Latour, et nasjonalt doktorgradskurs over en hel 
uke ledet av professor Bruno Latour fra Centre de Sociologie de l´Innovation i Paris. Latour er 
en av de ledende forskerne innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet for studier av vitenskap og 
teknologi. Han er blant annet kjent for å ha bidratt til å utvikle aktør-nettverksteori (ANT). Dette 
er arbeider og teori mange samfunnsvitere har kjennskap til, og kurset ga en unik mulighet til 
individuell veilledning av Latour i hva disse teoriene og arbeidsmåtene kan bety for egne 
doktorgradsprosjekter. Kurset fikk meget god søkning fra studenter fra mange institusjoner i 
Norge og Norden, og det var stor tverrfaglig bredde god kjønnsmessig variasjon blandt 
kursdeltagere. I alt ble det gitt plass til 23 deltagere. Kursansvarlig var Kristin Asdal og Sissel 
Myklebust. 
2. Ansvarlig for TIKs obligatoriske forskerutdanningskurs var Professor Bjørn Terje Asheim. 
Kurset fikk i 2001 tittelen "Knowledge and Globalisation". 7 studenter fra TIK deltok i tillegg til 
eksterne deltagere på dette kurset. 
 
Forelesere: 
Peter Maskell, Copenhagen Business School, Denmark 
Alice Lam, Canterbury Business School, University of Kent 
Maureen McKelvey, Chalmers University of Technology 
Robert Boyer, CEPREMAP, ENS, Paris 

http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/regler/studieplaner/tik.html
http://www.tik.uio.no/forskning/phd/drgradstudieplan.html
http://www.tik.uio.no/latour.html
http://www.tik.uio.no/forskerutdanningskurs1.html
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John Allen, Open University 
Dieter Ernst, East-West Center, Honolulu 
Staffan Laestadius, KTH, Stockholm 
Bart Verspagen, Eindhoven University  
Viebe Biijker, Universiteit Maastricht  
 
3. Feminist studies of science and technology: Ways of working' 
Gjesteforelesere: 
John Law, Lancaster University  
Nina Lykke, Tema Genus, Linköpings Universitet 
Claudia Castaneda, Centre for Science Studies/ Centre for Women's Studies, Lancaster 
University 
 
4. Nordisk konferanse for doktorander. Tema: Teknologi- og vitenskapsstudier. 
I samarbeid med doktorgradsstudenter ved Tema teknikk och social förändring ved universitetet i 
Linköping (Tema T) 
Kursansvarlig fra TIK var Olav Hamran. 
 
 
5. Fra amerikansk pragmatisme til fransk konstruktivisme 
 
Kursansvarlig: Førsteamanuensis Sissel Myklebust, Vidar Enebakk og Kristin Asdal.  
 
Forelesere/kommentatorer:  
Bjørn T. Ramberg, Filisofisk Institutt, UiO 
Gro Hanne Aas  
Sissel Myklebust (TIK) 
Fredrik Thue, Historisk Institutt (tilknyttet Forum for Universitetshistorie), UiO 
Ketil Gjølme Andersen og Trond Haug (TIK) 
Andrew Barry, Goldsmith's College, University of London 
Ole Jacob Sending, NUPI 
Einar Lie (TIK) 
Kristin Asdal (TIK) 
Espen Schaanning, idehistorie, UiO 
Arild Utaker, Filosofisk Institutt, UiB 
Ragnar Myklebust, Filosofisk Institutt, avdeling for Ex.Phil, UiO 
Adrian Franklin, Reader in Sociology at the University of Tasmania  
TIK var også representert i fakuteltets "Oslo Summer School in Comparative Social Science 
Studies 2001" og medansvarlig for kurset Europe and the New Economy med Professor Luc 
Soete. 
 

http://www.tik.uio.no/forskerutdanningskurs2.html
http://www.tik.uio.no/forskerutdanningskurs4.html
http://www.tik.uio.no/pragmakonstruktivisme.html
http://www.sv.uio.no/oss/Museum/2001/Soete.html
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Mastergradsprogrammet ESST 
Society, Science and Technology in Europe (M.A.)  
Mastergradsstudiet Society, Science and Technology in Europe (ESST) er basert på betydelig 
internasjonal utveksling av studenter og lærekrefter i organisasjonen The European Inter-
University Association on Society, Science & Technology. Studiet løper over 13 intensive 
måneder ved UiO og ved et av de 17 samarbeidende universitetene. Hovedhensikten med studiet 
er å bidra til en bedre forståelse av moderne teknologisk og vitenskapelig utvikling; å integrere 
og forbedre vår forståelse av samspillet mellom teknologi, vitenskap og samfunn. Kandidatene 
vil i tillegg få nyttig internasjonal praksis og erfaring fra prosjektarbeid. 
Organisasjon/administrasjon/ledelse  
ESST-studiet var organisert som egen enhet frem til utgangen av 1998 og ble fra 1.januar 1999 
integrert i TIK-sentret.  
Ansvarlig for studiet er førsteamanuensis Terje Grønning. Håkon Skogli har hatt det 
administrative ansvaret for studiet i 2001. Faglige opplegg og endringer ved ESST-studiet ved 
Universitetet i Oslo behandles i TIKs utvalg for arbeids- og læringsmiljø (ALU). Større 
endringer forelegges styret. 
 
Søkere/ opptak/ studenter  
Opptak til studiet skjer ved vurdering av karakterer, fagsammensetting og relevant yrkes- og 
organisasjonserfaring. For studieåret 2001/2002 var det 50 søkere, derav 25 kvinner og 25 menn. 
Av disse ble 37 innkalt til intervju. 24 ble tilbudt plass i første omgang, og 21 studenter 
påbegynte studiet, en student avbrøt studiet i høstsemesteret. Søkerne med HF og SV-bakgrunn 
hadde gjennomsnittlig vel så gode karakterer som søkerkullet året før. De siste årene har tallet på 
søknader ligget i underkant av 50. Studiet har fortsatt et stort potensiale for økt søkermasse, 
ettersom det fortsatt stort sett bare er kjent av studenter ved SV- og delvis HF -fakultetet ved 
UiO. 
 
Vårsemesteret  
ESST-studiet består av et høstsemester ved "hjemmeuniversitetet" (for våre studenter UiO) og 
vår- og sommersemester med fordypning ved et universitet der de skriver en MA-oppgave 
innenfor et spesialfelt som universitetet tilbyr.  
De 19 norske studentene fordelte seg på forskjellige universiteter på følgende måte våren 2001: 
Baskia (1), Istanbul (3), London (2), Maastricht (4), Oslo (3), Louis Pasteur, Strasbourg (3), 
Aalborg (3).  
TIK tilbød våren 2001 to spesialiseringer for utenlandske ESST-studenter. Foruten 
spesialiseringen «Globalisation, Innovation and Policy», tilbys spesialiseringene «Nature, 
Culture Science and Technology». Undervisningen er åpen for deltagelse fra andre institutter ved 
UiO. Vi mottok 10studenter til våre spesialiseringstilbud, inklusiv 3 norske studenter som valgte 
å fortsette studiene i Oslo. Dette var flere enn i både 1999 og i 2000. Studentene kom fra 
Linköping (1), Lausanne (3), Strasbourg (1), Aalborg (2) og Oslo (3).  
 

http://www.uio.no/studier/program/esst-master/
http://www.esst.uio.no/
http://www.esst.uio.no/
http://www.tik.uio.no/students2001-2002.html
http://www.tik.uio.no/esstglobal_kurs.html
http://www.tik.uio.no/esstnature_kurs.html
http://www.tik.uio.no/esstnature_kurs.html
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Høstsemesteret  
Undervisningen høsten 2001 besto av et intensivt undervisningsopplegg på 15 uker fra 1. 
september. De 21 studentene fikk tilbud om ca. 180 undervisningstimer. Undervisningen er 
obligatorisk. De skrev 2 faglige essays på engelsk (4000 og 6000 ord) som ble evaluert og 
kommentert. I tillegg måtte alle studentene skrive en gruppebasert forskningsrapport samt 
presentere 2 gruppearbeider. Studentene fikk tilbakemelding fra faglærere om presentasjonene 
og kommentarene. I tillegg til å innlevere essay-oppgaver og lignende gjennom semesteret må 
studentene bestå en skriftlig prøve (essay) for å få fortsette i vårsemesteret. Alle besto prøven og 
fortsatte 2. semester. 
Studiet inneholdt høsten 2001 en rekke eksterne aktiviteter (internt seminar på Isegran utenfor 
Fredrikstad, besøk i Bioteknologinemnda, Genomar AS, Norske Skog, Intermedia, Trolltech, 
konferansen om IKT og demokrati) som hver krevde et faglig arbeid fra studentenes side. Studiet 
og undervisningen blir kontinuerlig evaluert av studentene gjennom tre skriftlige og en muntlig 
evaluering.  
 
ESST-nettverket 
ESST-programmet er organisert som et samarbeid mellom flere universiteter i Vest-Europa (p.t. 
17). Universitetene utveksler studenter og lærere. Førsteamanuensis ved TIK-senteret, Olav 
Wicken, er valgt som internasjonal koordinator for studiet for 2000-2002, og Universitetet i Oslo 
er for øvrig tungt inne i ledelse og administrasjon ved at professor Kristine Bruland ved Historisk 
institutt p.t. er president. ESST feiret 10 års-jubileum med en større konferanse og gjestemiddag 
for omkirng 100 gjester ved Vitenskapsakademiet i Oslo i juni. 
 
Resultat  
Ved mastergradsprogrammet ESST ved UiO ble det for studieåret 2000/2001 mottatt 37 
søknader og det ble opptatt 20 studenter, hvorav 1 trakk seg i løpet av første semester. Det ble 
uteksaminert 16 kandidater. 3 studenter fikk karakteren "Pass with Distinction" på vitnemålet 
utstedt av ESST. 3 studenter har søkt om utsatt eksamen til våren 2002. 
 
Årets kandidater er som følger:  
Bjelland, Leiv (Universitet i Oslo/East London Universitet). Constructions of disaster. 
Management of sub-politics of the Marmara earthquake Ag. 17th 1999. 
Bakkebråten, Wenche (Universitet i Oslo/Universitet i Oslo). Creating knowledge in firms and 
collaborations. A case study in knowledge creation 
Grindedal, Eli Marie (Universitet i Oslo/Istanbul Tekniske Universitet). Global strategies for the 
treatment of tuberculosis: The case of DOTS in Turkey 
Hagen, Elisabeth (Universitet i Oslo/Istanbul Tekniske Universitet). Agricultural Biotechnology 
and Developing Countries: The Case of the Turkish Cotton Sector 
Heyerdahl Holst, Merethe C. (Universitet i Oslo/Aalborg Universitet). Reintroduction of Fishery 
in Halkaer Aadal 
Kristiansen, Beate (Universitet i Oslo/Aalborg Universitet). Bellona & Hydrogen - The role of 
mediation in technical change 
Løne, Cecilie (Universitet i Oslo/Louis Pasteur Universitet). Communicating Solutions for a 
Greener World. A case study of The Bellona Foundation´s communication process within the 
Hydrogen Project~ 
Melby, Camilla Wiklund (Universitet i Oslo/Aalborg Universitet). Project "Christmas Duck" - a 

http://www.tik.uio.no/esstundervisning.html
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contribution to local sustainability in the ecological experimental area in Halkaer Aadal? 
Moen, Svein-Erik(Universitet i Oslo/Maastricht Universitet). The Sustainable City: 
Conceptualisation, Planning and Technology 
Nilsen, Berit (Universitet i Oslo/Louis Pasteur Universitet). Constructions, Communities and 
Codebooks. A case of knowledge transfer in Aker Oil and Gas 
Pedersen, Ole Mikal Yong (Universitet i Oslo/Maastricht Universitet). Preparing a Niche 
Project 
Roland, Elsa Sun Mee (Universitet i Oslo/Universitet i Oslo). Cloning, Politics and Values - The 
Norwegian legislative debate on cloning in a risk perspective 
Sanchez Larsen, Lisa Iris (Universitet i Oslo/Maastricht Universitet). A Scenario Assessment on 
Privacy Dilemmas Rising from the Application of Information and Communication Technology 
(ICT) in the Form of a Tracking and Tracing Network for Sustaining Long-Term Home-Care for 
Dutch Mentally and/or Physically Disabled Individuals and Elderly: The ELderly and DISabled 
Personal Security and Assistance System (ELDIS) Commission for Health Care in the 
Netherlands 
Skoglund, Paul Nils (Universitet i Oslo/Louis Pasteur Universitet). Limits of Learning. An 
analysis of contrasting learning approaches in the biotechnology industry 
Vibe, Bo Ørjan Eriksen (Universitet i Oslo/East London Univesitet). A Tale of Two Machines? 
An Actor-Network Approach to the Napster Case 
Øygarden, Kjartan (Universitet i Oslo/East London Univesitet). Constructing security - The 
implementation of the SET technology in Norway  
I tillegg til disse utdannet i 2001 TIK-senteret 7 studenter som var tatt opp ved andre universitet i 
ESST-nettverket enn Universitetet i Oslo, samt en kandiat på ESST-påbyggingselement som er 
del av forutdaning for opptak til doktorgradsprogrammet ved TIK. 
 
ESST gjesteforelesere vår- og høstsemestrene 2001 

Gjesteforelesere fra utlandet  Innenlandske gjesteforelesere  
Ulf Mellström, Universitetet i Linköping  

Viebe Biijker, Universiteit Maastricht 

Josephine Stein, University of East London 

Hans Harbers, University of Groningen 

Maureen McKelvey, Chalmers University of 

Technology 

Ger Wackers, Universiteit Maastricht  

Kristine Bruland, Historisk institutt, UiO  

Karl Henrik Flyum, ILS  

Bent Sofus Tranøy, ISV-UiO 

Johan Hauknes, STEP  

Anne Lill Hellmann, Genomar AS  

Helge Hveem, SUM 

Egil Kallerud, NIFU  

Werner Christie Mathisen, ISV, UiO  

Per Bottolf Maurseth, NUPI  

Arne Melchior, NUPI  

Nils Henrik Solum, STEP  

http://www.tik.uio.no/esstpabygging.html
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Audun Ruud, SUM  

Tore Tennøe, Teknologirådet 

Knut Lundby, IFI/UiO 

Georg Carlberg, Norske Skog 

Dag K. Hotvedt, Bellona 

Trolltech  

 
ESST forelesninger av TIK senterets medarbeidere  
Kristin Asdal, Bjørn T. Asheim, Siv Frøydis Berg, Brita Brenna, Beate Elvebakk, Jan Fagerberg, 
Terje Grønning, Jarle Hildrum, Kjetil Jackobsen, John Law, Arve Monsen, Ingunn Moser, Sissel 
Myklebust, Christine Myrvang, Rajneesh Narula, Torben Hviid Nielsen, Jens Plahte, Brian 
Portelli, Lars C. Risan, Tian Sørhaug, Bart Verspagen, Olav Wicken.  
 
 

Prosjektforum - Organisasjons- og ledelsesstudier 
 
Innledning  
Prosjektforum er et 10 vt. lavere grads prosjektbasert organisasjons- og ledelsesstudium som i 
2001 uteksaminerte 60 studenter, alle innenfor rammen av en ny studieplan, basert på 
heltidsstudier. Det ble skrevet 12 prosjektoppgaver av grupper bestående av fem studenter. 
Oppdragsgivere og mandater var:  
 

Vårsemesteret: 
- AFI/Norske Skog/Union 
- Lier Kommune 
- Likestillingssenteret 
- OREE 
- SSB 
- Statkraft  

Høstsemesteret: 
- DNB 
-Statkraft 
- Orkla Media  
- Skeid 
- UiO 
- Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet  

 
Organisasjon  
Prosjektforum ble overført fra ISS per 1.7. 1999. En ny organisasjonsplan er utviklet der staben 
består av en universitetslektor i full stilling, en stipendiat med arbeidsplikt ved Prosjektforum og 
to studenter (en i høstsemessteret) tilsatt i deltidsstillinger som vit. ass over 12 måneder. 

http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/union.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/lier-kommune.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/likestillingssenteret.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/oree.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/ssb.html
http://www.tik.uio.no/prosjektforum/statkraft.html
http://www.tik.uio.no/prosjektforum/dmb.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/statskraft.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/orkla.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/union.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/skeid.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/uio.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/aad.html
http://www.tik.uio.no/z-gml_filer_sortert_ut_sommer07/prosjektforum/prosjektforum/aad.html
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Søkning  
Det er god søkning til studiet. Det var 90 søkere til høstsemesteret og 117 til det kommende 
våresmesteret. Det kreves 60 vt. fra universitets- og høgskolesystemet for å komme i betraktning. 
En lokal opptakskomite foresto opptaket, og en klagesak på avslag ble oversendt universitetets 
sentrale klagenemnd hvor TIK fikk medhold. 30 studenter ble tatt opp til både høstsemesteret 
2001 og vårsemesteret 2002 
 
Undervisning  
Undervisningen er konsentrert til en dag per uke gjennom semesteret. I tillegg kommer 30 timer 
veiledning som gis av veiledere som følger gruppene gjennom semesteret. Det tilbys ca 60 timer 
undervisning pr. semester. Undervisningen gis av Prosjektforums og TIKs stab ved: 
Fredrik Piro 
Dag Gjestland  
Thomas Hylland Eriksen 
Beate Karlsen 
Karen Pinholt 
Tian Sørhaug 
 
Gjesteforelesere: 
Nina Strand Solevåg, Kaos Management 
Benedicte Brøgger, Arbeidsforskningsinstituttet 
Svein Hovde, Høyskolen i Akershus 
Aslaug Hetle, Arbeidsforskningsinstituttet 
Øystein Fossen, Arbeidsforskningsinstituttet 
Tove Beate Pedersen, Norsk psykologforening 
Øyvind Pålshaugen, Arbeidsforskningsinstituttet 
 
Framtidig utvikling  
Studiet er meget populært blant studentene, både UiO og arbeidslivet etterspør organisasjons- og 
ledelsesstudiet. En ny studieplan ble vedtatt høsten 2001. Det ble i 2001 gjennomført en større 
evaluering av studiet for perioden 1999-2001. Oppdragsgiverne og studentene er svært godt 
fornøyd med resultatene som nås. Det arbeides med konkrete planer om å utvikle etter- og 
videreutdanningstilbud.  
 
Tverrfaglig informatikk grunnfag  
Tverrrfaglig informatikk grunnfag ble for første gang gjennomført i 2001. Studiet er et 
sammarbeidsprosjekt mellom 5 fakuleter ved UiO og er foreløpig finanisert for 2 år. 
Kontaktutvalget for tverrfaglig informatikk koordinerer gjennomføringen av studiet, og Beate 
Elvebakk har representert TIK i dette utvalget i 2001.  
 
Opptak 
Det kom ved første opptak inn i alt 43 søknader (av i alt 93 til alle fakultetetene) til opptak til 
TVI, samfunnsvitenskapelig modul ). 22 søkere var menn, 21 kvinner. Tilbud om opptak ble gitt 

http://www.tik.uio.no/studenter.html
http://www.tik.uio.no/prosjektundervisning.html
http://www.tik.uio.no/prosjektstudieplan.html
http://www.tvi.uio.no/
http://www.tvi.uio.no/om_tvi/kontaktutvalget/
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til de 31 høyest rangerte søkerne.16 av disse kvinner og 15 er menn. 22 aksepterte tilbudet om 
studieplass. Ved studiestart for SV-modulen i høstsemesteret meldte i alt 13 studenter seg til 
eksamen, hvorav 7 møtte til eksamen. Alle oppmøtte besto. 
For andre gjennomføring av studiet hadde søkermengden sunket betraktelig: Det kom inn 24 (av 
i alt 58) søknader til opptak til TVI, samfunnsvitenskapelig modul. 15 søkere er menn, 9 er 
kvinner. 15 studenter har akseptert tilbud om plass. 
 
Undervisning 
Undervisningen ved TVI grunnfag består av ett informatisk element på i alt 15 vekttall (modul 1, 
2 og 3 utgjør ca 1 ½ semester) og ett fakultetsspesifikt element på 5 vt. TIK har vært ansvarlig 
for 2 vt. av SV-fakultetets modul ved gjennomføringen av denne.TIK har det administrative 
ansvaret for TVI-SV ved studiekonsulent Håkon Skogli. 
 
Undervisningsansvarlige ved TIK: 
 
Beate Elvebakk 
Thomas Hylland Eriksen 
Ingunn Moser 
Lars Risan 
 
 
Framtidig utvikling  
 
TVI skal i 2002 gjennomføres i med flere mindre endringer slik kontaktutvalget har foreslått for 
å bedre fullføringsprosenten blant studentene. Målet er også at studiet bedre skal stå til de 
forventningene søkerne har hatt til studiet. Det er forventet at TVI må gjennomgå store 
studieadministrative endringer som følge av kvalitetsreformen. 
 

Annen undervisning 
 
Bjørn Terje Asheim 
Hovedfagsundervisning ved samfunnsgeografi 
 
Brita Brenna 
Museumskunnskap, Institutt for kulturstudier, UiO 
Etterutdanning i museumskunnskap, Institutt for kulturstudier, UiO 
 
Terje Grønning 
Undervisning ved Institutt for Orientalske og Øst-Europeiske studier, UiO, 
ved Gøteborgs Universitet og ved NTNU. 
 

http://www.tvi.uio.no/studier/studieplaner/sv/
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Økonomi og tall 
 
TIKs økonomiske rammer 2001 
TIK-senteret ble etablert 01.01.1999 ved en sammenslåing av programmet Education in Society, 
Science and Technology (ESST) og Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV). 
Prosjektforum (PF) ble lagt til 01.07.1999. Senteret er underlagt Det samfunnsvitenskaplige 
fakultet (SV), og har i 2001 en grunnbevilgning fra fakultetet på ca 7.8 millioner kroner. 
Universitetet i Oslo dekker TIKs husleie og utgifter til strøm. 
Senteret har en betydelig eksternfinansiert prosjektportefølje. Eksterne inntekter i 2001 utgjør ca 
13.0 millioner kroner knyttet opp til 30 prosjekter, som gir medarbeidere og overheadinntekter til 
senterets fellesvirksomhet. I år 2001 får TIK ca. kr. 1.8 millioner i overheadinntekter som 
kommer senterets økonomi direkte til gode. 
Ved utgangen av 2001 består staben av 8,5 faste vitenskaplige ansatte inkludert senterleder på 
åremål, 5 1/4 administrative stillinger og 3professor II i 20 % stilling. I tillegg kommer 
20doktorgradstipendiater, 1 postdoktorstipendiat og 7 prosjektansatte.  
TIK-senteret er lokalisert i Forskningsparken, og har i dag 40 kontorer fordelt over tre plan, i 
tillegg til 2 lesesaler og 1 pc-stue forbeholdt hovedfag- og ESST-studenter. 
 

ÅRSREGNSKAP TIK 2001    

Inntekter 2001  

Bevilgning 7791 

Tilleggs bevilgning 140 

Overheadinntekter 1810 

Andre inntekter 74 

Omstillingsmidler 590 

Refusjon lønn 1733 

Prosjektforum -oppdrag 576*  

Driftsmidler Moser, Elvebakk 30 

Inntekter driftsmidler 12744 

Eksterne prosjekter 13043 

Inntekter inkl eksterne prosjekter 25787 

Overføring av driftsmidler fra 2000 -1565 

Inntekter totalt 24222 
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Utgifter  

Forskning 1507 

Forskerutdanning 1621 

Prosjektforum 598 

TVI 93 

ESST 393 

Fomidling/utadrettet virksomhet 37 

Annen faglig aktivitet 4758 

Generell drift 618 

Administrasjon 2004 

Utgifter driftsmidler 11629 

Eksterne prosjekter 12577 

Utgifter inkl eksterne prosjekter 24206 

Udisponerte midler 0 

Utgifter totalt 24206 

Underskudd/overskudd 16 

 

*inkl inntekter for siste termin 2000 som ble fakturert januar 2001  

    

Tallene er oppgitt i hele 1000 kroner.  
 

TIKs medarbeidere 2001 
Ledelse og administrasjon: 
Tian Sørhaug , cand.polit., sosialantropologi, senterleder  
Rigmor Kristin Johnsen , avdelingsleder (i permisjon) 
Kristin Nordseth , avdelingsleder t.o.m. juni 2001 
Monica Melhus , avdelingsleder f.o.m. juli 2001 
Håkon Skogli , studiekonsulent  
Christine Sole , økonomikonsulent  
Ylva Elisabeth Solbakken , konsulent (i permisjon) 
Grazyna Normandbo , konsulent  
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Rajasingam Luxman , IT-ansvarlig  
Bente Bleskestad , konsulent  
Kristin Røed Andersen , personalkonsulent  
 
Faste vitenskapelige tilsatte : 
Bjørn Terje Asheim , Fil.dr., siv.øk. professor (70 % ulønnet permisjon)  
Thomas Hylland Eriksen , professor (50%) 
Jan Fagerberg , Dr.phil., professor  
Dag Gjestland , mag.art., universitetslektor, daglig leder Prosjektforum  
Einar Lie , dr. philos., (eksternt finansiert) forsker  
Sissel Myklebust , cand.philol., førsteamanuensis  
Rajneesh Narula , Ph.d., (eksternt finansiert) forsker  
Torben Hviid Nielsen , Ph.D., professor  
Terje Grønning, Ph. D., førsteamanuensis  
Olav Wicken , cand.philol., førsteamanuensis  
 
Dr. grads stipendiater  
Ketil Gjølme Andersen , cand. philol. (Den tyske rasjonaliseringsdebatten 1918-1939. Norsk 
Hydros historie 1905-2005)  
Kristin Asdal , cand. philol. (Vitenskap som kultur i risikosamfunnets politikk; ekspertkunnskap i 
miljøfeltet 1970-1990)  
Brita Astrid Staxrud Brenna , cand. philol., dr. art (Kulturelle kamper om nasjonal identitet. 
Norge på utstilling 1851-1900. Delprosjekt av "Ingeniøren og humanisten")  
Fulvio Castellacci , dr. polit. Innovation, globalisation and growth. 
Nini Ebeltoft , cand.philol. (IKT og utdanning. Omsorgsbasert relasjonsbygging og interlokal 
organisasjonsutvikling)  
Beate Elvebakk , cand. philol. (Universitetsansattes bruk av IKT)  
Vidar Enebakk , cand. philol ., dr. art. (Arbeidsmiljøsenterets historie, forprosjekt. NFR søknad 
om IT-Fornebu) 
Olav Hamran , cand. philol. (Vinen og Folkehelsa - Endringer i det alkoholpolitiske regimet i 
Norge fra 1960 og fram til i dag)  
Arne Sveinson Haugen , cand. real. (Etisk miljøregnskap med utgangspunkt i fiskeoppdrett og 
med relasjon til reiseliv og næringslivet generelt)  
Sverre Johan Herstad , cand. polit. (Kvalitative aspekter ved utenlandsk eierskap i Norge: 
Implikasjoner for innovasjon og endogen utvikling)  
Jarle Hildrum, dr.polit ( Globalization, ICT and cross-border knowledge diffusion: The 
challenge for small, open economies) 
Beate Karslen, dr. polit. (Autonome arbeidsformers matrix) 
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Arve Monsen , cand. philol. (Summen eller delene. Norsk biologi under forskningsuniversitetets 
fremvekst)  
Ingunn Brita Moser , dr.art (Cyborg relations: Studying car and car crash subjectivities) 
Christine Myrvang , cand. philol. (Industriledelse og modernisering i Norge og Sverige 1914-
1940)  
Yngve Nilsen , cand. philol. (Oljeindustrien som miljøpolitisk aktør)  
Jens Viktor Plathe , dr.polit. Høyteknologi og utvikling. Cubas satsing på bioteknologi i 
helsevesenet. 
Brian Portelli, dr. polit. (Coordination failures and inward foreign direct investment. Implications 
for industrial upgrading in developing countries, with special reference to Tanzania) 
 
Lars Risan , cand. polit. (Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i produksjon og 
forvaltning av natur)  
 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte : 
 
Wenche Bakkebråten, vit.ass. (Bredbåndsprosjektet) 
 
Siv Frøydis Berg , vit.ass. (Ikke bare fravær av sykdom. Den unge Karl Evang og uvidelsen av 
helsebegrepet. Prosjekt:Life Sciences in European Society) 
Dieter Ernst , forsker  
Meric Gertler, professor II  
Merete Hauge, vit.ass. f.o.m. juni 2001 
Knut Haukelid , dr. philos, forsker (Fremtidens risikoforskning, Sikkerhet i oljevirksomheten)  
Kjetil Jakobsen , cand. philol., forsker (Kunnskapsregimer i norsk offentlighet 1870-1980; 
Amerikanisme. Hvordan amerikansk teknologi og vitenskap ble oversatt til fransk, tysk og norsk 
1900-1950)  
Ovar Andreas Johansson ,vit. ass. 
Morten Kristinasen , vit.ass.  
John Law , professor II  
Karen Pinholt, vit.ass.  
Fredrik Piro , vit.ass. t.o.m. juni 2001 
Helge Ryggvik, cand. philol., forsker (Endringer i det petroindustrielle kompleks. Statoil BP-
alliansen. Effekten i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer. Menneskerettigheter og 
petroleumsindustrien)  
Bart Verspagen, professor II  
 
Mona Domaas Wibe, vit.ass. (Bredbåndsprosjektet)  
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