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Forskning 
 

Publikasjoner TIK 2002 
 
Andersen, K.G.  
Den teknologiske og den økonomiske fornuften Tysk Nasjonaløkonomi mellom Bildung og 
rasjonalisering 1909-1939 -- Acta Humaniora nr. 144. (ISSN 0806-3222) Universitetet i Oslo, 
Unipub forlag. 2002-11-09 : 351 
 
Asdal, K.  
"Forskningsråd og kunnskapsmakt" s. 102 - 124 i boka Kunnskapsmakt -- Meyer, S.; 
Myklebust, S. (ed.): (ISBN 82-05-30598-6) Gyldendal akademisk. 2002  
 
Asheim, B.T.; Arne, I.  
Las sistemas regionales de innovacion, las PYMEs y la politica de innovacion -- Olazon, M.; 
Uranga, M.G. (ed.): Sistemas Regionales de Innovacion Universidad del Pais Vasco. 2002 : 
93-114  
 
Asheim, B.T.; Arne, I.  
Regional innovation systems: The integration of local "sticky" and global "ubiquitous" 
knowledge -- Journal of Technology Transfer. 2002; 27 (1) :77-86  
 
Asheim, B.T.  
Temporary organisations and spatial embeddedness of learning and knowledge creation -- 
Geografiska Annaler Blackwell Publishers, Oxford, UK. 2002; 84 B (2) : 111-124  
 
Brenna, B.S.  
Husmora - et reformprosjekt i det moderne Norge -- Prosa. 2002 (Nr. 4)  
 
Brenna, B.S.  
Negrer på Frogner -- Kjerland, K.A.; Bang, A.K. (ed.): Nordmenn i Afrika - Afrikanere i 
Norge Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, Bergen. 2002 : 16  
 
Brenna, B.S.  
Prostitusjon, kleptomani og kjøpebegjær -- Andersen, K. (ed.): Materialisme Gyldendal 
Undervisning, Oslo. 2002 



Brenna, B.S.  
Teknologihistorie -- Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift. 2002 (Nr. 3) : 2  
 
Brenna, B.S.  
Utstillingsteknikk og representasjonspolitikk. På verdensutstilling i Paris i 1889 -- Johansen, 
A.; Losnedahl, K.G.; Ågotnes, H.J. (ed.): Tingenes tale. Innspill til museologi Bergens 
Museums skrifter, Bergen. 2002  
 
Brenna, B.S.  
Verden som ting og forestilling. Verdensutstillinger og den norske deltakelsen 1851-1900. -- 
Acta humaniora, Unipub forlag. Universitetet i Oslo. 2002 : 500  
 
Brenna, B.S.  
Å leve interaktivt. Om teknokultur og kultur -- P 2 Akademiet. 2002-07-04  
 
Cappelen, A.; Castellacci, F.; Fagerberg, J.; Verspagen, B.  
The Impact of Regional Support on Growth and Convergence in the European Union -- TIK 
Working papers. (ISBN 82-7986-023-1) (ISSN 1501-8040) Centre for Technology, 
Innovation and Culture. 2002 (12) : 18  
 
Castellacci, F.  
Technology gap and cumulative growth: models and outcomes -- International Review of 
Applied Economics (ISSN 0269-2171). 2002; 16 (3) : 333-346  
 
Ebeltoft, N.  
Cooperative Cultures in Sociotechnical Communities -- Berquist, B.J. (ed.): On the Tapis 
Teachers' Professional Development Institute, Stanford Research Institute (SRI). 2002-02; 4 : 
13  
 
Elvebakk, B.  
ICTs in Context: Reporting Research from researching Researchers' Reports -- Morrison, A. 
(ed.): ResearchinICTs in Context (ISBN 82-8064-003-7) (ISSN 1502-7198) InterMedia, 
University of Oslo. 2002-03 : 141-159 
 
Enebakk, V.; Myrvang, C.  
Matvarekjeder mellom marked og monopol -- Aftenposten. 2002-07-17 : 1  
Enebakk, Vidar:  
”Kontroverser om kunnskapssosiologi”, Agora – Journal for metafysisk spekulasjon, 1-
2/2002, 
s. 165-204.  
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Enebakk, Vidar  
“Science Wars og De to kulturer”, i Siri Meyer & Sissel Myklebust (eds.): Kunnskapsmakt, 
Makt- og demokrati-utredningen, Oslo: Gyldendal Akademisk 2002, s. 74-102. 
Enebakk, Vidar  
”US and them”, ARR – idéhistorisk tidsskrift 3/2002, s. 74-89. 
Enebakk,Vidar  
”Snøen fra i fjor”, Apollon 4/02, s. 45-46. 
Thomas Hylland Eriksen var tilknyttet TIK 50% og SAI 50 % i 2002. Klikk deg inn på denne 
adressen for å komme inn på hans hjemmeside: 
http://www.sai.uio.no/forskning/presentasjon/kompetanse/eriksen.html 
Klikk derfra på Publikasjoner i forskningsdatabasen ForskDok for å få en oversikt over hans 
publikasjoner. 
 
Ernst, D.; Fagerberg, J.; Hildrum, J.  
Do Global Production Networks and Digital Information Systems make Knowledge spatially 
fluid? – TIK Working papers. (ISBN 82-7986-029-0) (ISSN 1501-8040). 2002-02-04 (13) : 
35  
 
Fagerberg, J.; Verspagen, B.  
Technology-gaps, innovation-diffusion and transformation: an evolutionary approach -- 
Research Policy (ISSN 0048-7333) Elsevier. 2002-12; 31 : 1291-1304  
 
Fagerberg, J.  
A Layman's Guide to Evolutionary Economics -- TIK Working papers. (ISBN 82-7986-042-
8) Centre for Technology, Innovation and Culture. 2002-09 (17) : 84  
 
Fagerberg, J.  
Economic Growth and Convergence -- Warner, M. (ed.): International Encyclopedia of 
Business and Management (ISBN 1-86152-161-8) Thomson, London. 2002 : 1547-1554  
 
Fagerberg, J.  
Technology, Growth and Competitiveness: Selected Essays -- Fagerberg, J. (ed.): (ISBN 1-
84064-859-7) Edward Elgar. 2002  
 
Haukelid, K.  
Oljekultur og sikkerhetskultur - del 2, TIK Working paper no.19/2002 -- Haukelid, K. (ed.): 
Oljekultur og sikkerhetskultur - del 2, TIK Working paper no.19/2002. (ISBN 82-7986-044-4) 
(ISSN 1501-8040) TIK-senteret. 2002; No. 19/2002 : 42  
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Hveem, H.; Nordhaug, K.  
Introduction: National Institutions and the Politics of Adjustment to Globalization -- Public 
Policy in the Age of Globalization. Responses to Environmental and Economic Crisis. 
Palgrave Macmillan. 2002 : 1-22  
 
Hveem, H.; Nordhaug, K.  
Summary and Conclusions: Adjusting Trade Liberalization and Environmental Protection 
Demands in an Era of Globalization -- Public Policy in the Age of Globalization. Responses 
to Environmental and Economics Crisis. Palgrave Macmillan. 2002 : 198-225  
 
Hveem, H.  
Global mergers, cross-Atlantic politics and EU competition policy -- First ECPR Conference 
in European Studies Bordeaux. 2002-09-26  
 
Hveem, H.  
Globalisering som utfordring - og utfordringer til globaliseringen -- Kjerschow, P.C. (ed.): 
Makt og avmakt (ISBN 82-92237-01-1) Nansenskolen Norsk Humanistisk Akademi, 
Lillehammer. 2002-10 : 185-196  
 
Hveem, H.  
Rio pluss Ti. Konferansen om bærekraftig utvikling i Johannesburg -- TV 2, "Godmorgen 
Norge". 2002-09-03 
 
Hveem, H.  
The Regional Phenomenon in an Era of Globalization: The Global Perspective -- Beltran, L.; 
Maestro, J.; Salo-Lee, L. (ed.): European Peripheries in Interaction. The Nordic Countries and 
the Iberian Peninsula. (ISBN 84-8138-504-2) Universidad de Alcala. 2002 : 19-41  
 
Hviid Nielsen, T.; Erling Jelsøe; Susanna Öhman  
Traditional blue and modern green resistance -- Bauer, M.W.; Hviid Nielsen T Erling Jelsøe 
Susanna Öhman (ed.): Biotechnology. The Making of a Global Controversy. Cambridge 
University Press. Cambridge, UK. 2002 : 179-202 
 
Hviid Nielsen, T.  
"Lykke-Pers" ulykke. Om moderniteter, identiteter og egentlighed. -- Dansk Sociologi. 2002; 
13 (3) : 121-135 
 
Knutsen, S.; Lie, E.  
Financial fragility, growth strategies and banking failures - the major Norwegian banks and 
the banking crisis 1987-1992 -- Business History. 2002; 44 (2) : 88-111  
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Lie, E.  
"Numbering the nationalities. Ethnic minorities in Norwegian population censuses 1845-
1930." -- Ethnic and Racial Studies. 2002; 25 (5) : 802-822  
 
Lie, E.  
Fritz Hodne og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre -- Økonomisk forum. 2002; 
56 (4)  
 
Lie, E.  
Harrypenger og regnskapsetikk -- Dagbladet. 2002-11-27  
 
Lie, E.  
Kari Helgesen: Fokus banks historie 1859-1987. Elsa Reiersen: Fokus banks historie1987-
2000 -- Heimen. 2002; 39 (3)  
 
Lie, E.  
Socio-economic classifications in Norwegian censuses -- Scandinavian Population Studies. 
2002; 13  
 
Lie, E.  
The rise and fall of sampling surveys in Norway 1875-1906 -- Science in Context. 2002; 15 
(3) : 385-409  
 
Moser, I.B.; Law, J.  
""Making Voices": New Media Technologies, Disability and Articulation" -- Rasmussen, T.; 
Liestøl, G.; Morrison, A. (ed.): Innovation: Media, Methods, and Theories MIT-press, 
Cambridge. 2002-12  
 
Moser, I.B.; Law, J.  
"Cyborg" -- Smelser, N.J.; Baltes, P.B. (ed.): International Encyclopedia of the Social and 
Behavioral Sciences Pergamon Press, Oxford. 2002-01 : 3202-3204  
 
Moser, I.B.  
"Bodies that don't fit" -- Things that don't quite fit CSS, University of Lancaster. 2002-02-28  
 
Moser, I.B.  
"Ordering disability: The ontological process and politics of disabled bodies and 
subjectivities" --Vitenskapsteoriseminaret UiO. 2002-11-21  
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Moser, I.B.  
"Smarthus-teknologi: etiske utfordringer og nye muligheter" -- Smarthusteknologi -- nye 
muligheter for funksjonshemmede? Handicap-messa, Lysaker, Oslo. 2002-04-24  
 
Myklebust, S.; Meyer, S. (ed)  
Kunnskapsmakt -- (ISBN 82-05-30598-6) Gyldendal Akademiske. 2002 : 262  
 
Myklebust, S.  
"Mot en kunnskapsbasert kapitalisme?" -- Meyer, S.; Myklebust, S. (ed.): Kunnskapsmakt 
(ISBN 82-05-30598-6) Gyldendal Akademiske, Oslo. 2002 : 160-192  
 
Myklebust, S.  
"Ærens økonomi: Om Thorstein Vebens antropologiske vending." -- ARR. Idéhistorisk 
tidsskrift (ISSN 0802-7005). 2002 (3) : 51-58  
 
Myrvang, C.  
Konsum som motmakt -- Klassekampen. 2002-06-05 : 2  
 
Myrvang, C.  
Konsumkonformisme -- Klassekampen. 2002-06-24 : 1  
 
Myrvang, C.  
Slemme pikers feminisme: Tøylesløst konsum og kulturkrise på 1920-tallet -- 
Radioprogrammet "P2-akademiet", NRK P2 Norsk rikskringkasting, Oslo. 2002-12-05  
 
Myrvang, C.  
Tingenes uutholdelige døgnvillhet: Design og konsum i maskinalderen -- Weium, F. (ed.): 
Volund 2002 (ISBN 82-90115-36-9) (ISSN 0048-2277) Norsk teknisk museum, Oslo. 2002 : 
14  
 
Myrvang, C.  
Undergrunnens arkitektur -- Prosa (ISSN 0805-276X). 2002; 1 : 83-85  
 
Narula, R.; Benito, G.; Pederson, T.; Larimo, J.  
Multinational Enterprises from Small Economies: The internationalization Patterns of Large 
Companies from the Nordic Countries, 1990-1999 -- International Studies of Management 
and Organisation. 2002; 32 (1)  
 

 6



Narula, R.; Criscuolo, P.  
A novel approach to national technological accumulation and absorptive capacity: 
aggregating cohen and levinthal -- Senter for teknologi, innovasjon og kultur. 2002 (15)  
 
Narula, R.; Sadowski, B.  
Technological Catch-up and Strategic Technology Partnering in Developing Countries -- 
International Journal of Technology Management. 2002; 23 : 599-617  
 
Narula, R.; Wibe, M.  
Interactive Learning in an Innovation System: The Case of Norwegian Software Companies – 
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. 2002; 2 : 224-245  
 
Narula, R.  
Innovation systems and "inertia" in R&D location: Norwegian firms and the role of systemic 
lock-in --Research Policy. 2002; 31 (5) : 795-816  
 
Narula, R.  
R&D Collaboration by SMEs: Some Analytical Issues and Evidence -- Contractor, F.; 
Lorange, P. (ed.): Cooperative Strategies and Alliances Pergamon Press. 2002  
 
Narula, R.  
Regional Integration and the strategies of Multinational Firms -- Trade and Regional 
Integration in the Development Agenda Brookings institution/IDB. Washington DC. 2002  
 
Sørhaug, T.  
Fetisjerte relasjoner - arbeid, autoritet og kjønn. -- Ellingsæter, A.L.; Solheim, J. (ed.): Den 
usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. Gyldendal Akademiske. Oslo. 2002  
 
Torgersen, H.; Hviid Nielsen, T.  
The framing of a new technology: 1973-1996 -- Bauer, M.W.; Gaskell, G. (ed.): 
Biotechnology. The Making of a Global Controversy Cambridge University Press. 
Cambridge, UK. 2002 : 21-94  
 
Treimo, H.  
I matskandalenes tid - Kugalskap som sosialt drama -- Working paper. (ISBN 82-7986-043-6) 
(ISSN 1501-8040) Senter for teknologi, innovasjon og kultur. 2002-11 (18) : 90  
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Wibe, M.D.; Narula, R.  
Interactive learning and non-globalisation: Knowledge Creation by Norwegian Software 
Firms – International Journal of Entrpreneurship and Innovation Management (ISSN 1368-
275X). 2002; 2 (2/3) : 224-245  
Wicken, O.  
"Den høyteknologiske ingeniørbyen", i Å. Mariussen (red.), Kulturelle betingelser for 
innovasjon - en studie av regionale næringsmiljøer, Nordlandsforskning NF-rapport nr. 5, 
2002, s. 52-54 -- Mariussen, Å. (ed.): NF-rapport. (ISBN 82-7321-453-2) (ISSN 0805-4460) 
Nordlandsforskning. 2002-02 : 23  
 
Wicken, O.  
"Fra Christiania til Oslo", i. Å. Mariussen (red.), Kulturelle betingelser for innovasjon - en 
studie av regionale næringsmiljøer, Nordlandsforskning, NF-rapport 5, 2002, s. 33-51 -- 
Mariussen, Å. (ed.): NF-rapport. (ISBN 82-7321-453-2) (ISSN 0805-4460) 
Nordlandsforskning, Bodø. 2002-02 : 19  
 

TIKS interne publikasjoner 2002 
 
Working papers/arbeidsnotater:  
- nr. 12/2002 ”The Impact of Regional Support on Growth and Convergence in the European 
Union” Cappelen, Castellacci, Fagerberg and Verspagen 
- nr. 13/2002 “Do global Production Networks and digital Information Systems make 
knowledge spatially fluid?” Dieter Ernst, Jan Fagerberg and Jarle Hildrum 
- nr. 14/2002 „Foreign Direct Investment in Developing countries: Levaraging the role of 
multinationals“ Frederique Sachwald, Serge Perrin (coordinated by Rajneesh Narula) 
- nr. 15/2002 ”A novel approach to national technological accumulation and absorptive 
capacity: aggregating cohen and levinthal” Paola Criscuolo and Rajneesh Narula 
- nr. 16/2002 “BP/Statoil alliansen. Et samarbeid til besvær” Helge Ryggvik 
- nr. 17/2002 ”A Layman’s guide to evolutionary economics” Jan Fagerberg 
- nr. 18/2002 “I matskandalenes tid – kugalskap som sosialt drama” Henrik Treimo 
- nr. 19/2002 ”Oljekultur og sikkerhetskultur del 2” Knut Haukelid 
 
Reprint: 
- nr. 7/2002 ”In the public eye: Representations of biotechnology in Europe” Gaskell, Allum, 
Wagner, Nielsen, Jelsøe, Kohring and Bauer 
- nr. 8/2002 “Norway: Biotechnology and sustainability” Nielsen, Haug, Berg, Monsen 
- nr. 9/2002 “Goethe’s Homunculus and Shelley’s Monster on the romantic prototypes of 
modern biotechnology” Torben Hviid Nielsen and Siv Frøydis Berg 
- nr. 10/2002 “Statistical Thinking in Norway in the Nineteenth Century” Einar Lie 
- nr. 11/2002 “Financial fragility, growth strategies and banking failures: the major 
Norwegian Banks and the banking crisis, 1987-92” Sverre Knutsen and Einar Lie 
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- nr. 12/2002 “Innovation systems and “inertia” in R&D location: Norwegian firms and the 
role of systemic lock-in” Rajneesh Narula 
- nr. 13/2002 “Numbering the nationalities: ethnic minorities in Norwegian population 
censuses 1845-1930” Einar Lie 
- nr. 14/2002 “Interactive learning and non-globalisation: knowledge creation by Norwegian 
software firms” Mona Domaas Wibe and Rajneesh Narula 
- nr. 15/2002 “ Traditional blue and modern green resistance” Torben Hviid Nielsen, Erling 
Jelsøe and Susanna Ohman 
- nr. 16/2002 “Lykke-Pers ulykke. Om moderniteter, identiteter og egentlighed Torben Hviid 
Nielsen 
 
Skriftserie: 
- nr. 4/2002 “ Å ta I bruk gruppevare for datastøttet samarbeid. En kvalitativ studie av 
implementering av Lotus Notes i Norsk Hydro” Tim Christian Sørensen  
 

Visiting scholar:  
 
Asdal, Kristin 
Januar - April 2002: visiting scholar, University of Lancaster, Science Studies/Sociology 
department 
 
Grønning, Terje 
GESEAS, Göteborgs Universitet, februar, 2002  
 
Ekonomiska Institutionen & Tema-T, Linköpings Universitet, mars, 2002  
 
Haugen, Arne Sveinson 
Studieopphold fra 12. februar til 14. mars ved York University i Toronto inkludert besøk ved 
University of Alberta i Edmonton, University of British Columbia i Vancouver og University 
of Washington i Seattle. 
 
Studieopphold fra 31. oktober til 23. november ved Stanford University i California. 
 
Myklebust, Sissel 
1.5 til 31.12 knyttet til The Center for Dewey Studies, Southern Illinois University og Butler 
Library , Columbia University, New York. 
 
Nielsen, Torben Hviid 
January - June 2002. Visiting Professor, Institute for the Study of Social Change, University 
of California, Berkeley. 
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Sørhaug, Tian 
School of Geography, University of Bristol,.medio september 2002. 
 

Konferanser, seminarer:  
 
Asheim, Bjørn Terje 
Association of American Geographers - Los Angeles, mars (med paper) 
Konferanse i Varese, Italia i april om SME politikk i Europa (invitert foreleser) 
Konferanse i Rotterdam, mai, Nederland om klusterforskning (invitert deltaker med 
dikusjonsopplegg) 
Quebec, Canada, mai, som medlem i den internasjonale rådgivningsgruppe for et kanadisk 
forskningsprogram om kluster og regionale innovasjonssystem, ledet av Meric Gertler og 
David Wolffe (ledet rundebordskonferanse) 
Konferanse i Ljungby, Sverige, september, om innovasjoner og regional utvikling (med 
paper) 
Konferanse i Newcastle, UK, i forbindelse med CURDS 25-års jubileum (med paper). 
 
Asdal, Kristin 
16.08.2002: ”Å sette tålegrenser for natur”, slutseminariumopponent for Johanna Alkans 
avhandling ”Setting limits in nature and the metabolism of knowledge”. Tema V, 
Universitetet i Linköping. 
6.08. 2002: ”Teksten og naturen. Et lite stykke Norge”, Innledning på seminaret i regi av 
norsk sakprosa. "Teksten i historien - historien i teksten. Norsk historie som teksthistorie". 
5. 5. 2002: “Caring by numbers? On Nature, Policy and the Weakness of Statistics”. Paper at 
the Conference The politics of knowledge in practice, Centre for Science Studies, Lancaster 
University 
1. 3, 2002: “Environmental research that does not fit”, paper ved Centre for Science Studies, 
Lancaster University. Workshop on: “Things that Don´t Quite Fit”. 
 
Brita Brenna 
“Situated knowledges. From science critique to new knowledge practices, or how to tell a 
story?” Internasjonal konferanse i Tromsø: Challenging situatedness 21-23.02.2002. 
“Verden som ting og forestilling. Verdensutstillinger og den norske deltakelsen 1851-1900”, 
internseminar TIK, mars 2002. 
Deltakelse Absence-presence. Arr av Nokia, Helsinki, Finland 10-12/4- 2002 
Utkastpresentasjon seminar om Fagbok i Museumskunnskap, Isegran, 6-7/6- 2002. 
”Verdensutstillinger” Museumskunnskap, UiO, 7/10 - 2002 
"Selvstendig, union og tingens representasjon. Om svensk-norske relasjoner på 
verdensutstillinger 1851-1900." Norge 1905-prosjekt, UiO, 9/10- 2002. 
”Vitenskapen mister grepet.” Kommentar til Eirik Newth Polyteknisk forening 29-10-02 
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” Utstilling som politikk og teknikk” Tromsø museum, 06-11-02. 
(”En annen historie. En analyse av bilder fra verdensutstillinger”. Prøveforelesning 24/5 
”De kjøper altså er de. Skisser til historien om forbrukerforskningssamfunnets framvekst”  
Prøveforelesning 24/5.)  
 
Ebeltoft, Nini 
The Netherlands, Amsterdam/ Den Hague, 11th-12th Feb, 2002: “Challenges and 
Opportunities in Integrating ICT into Education and Development Cooperation”, IICD & 
Media Plaza. 
 
Spain, Barcelona, 16th-17th April , 2002. "Educational Telematics: Hindering and Facilitating  
Factors for Interdisciplinary ICT Projects", Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. 
 
Island, Reykjavik, 6th-7th May, 2002: "Educational Institutions and ICT: Learning, Teaching 
and Organizing". Menntamálaráðuneytið 
 
USA, New York, 21th-22th Oct 2002: "Colaboración Internacional y Programas 
Educacionales en la Internet". Yonkers, NY. 
 
South Africa, Cape Town, 20th-21th Nov 2002: “On-line Conferences and Educational 
Networking".St John's, Wynberg, SA 
 
Grønning, Terje 
Globalisation as a challenge for national innovation systems and policy, presentation at 
"National Systems of Innovation in a Globalising, Knowledge-Based Economy" workshop, 
Copenhagen, August 2002  
 
Multi-disciplinary, problem-based studies: Experiences from Norway, Inspirasjonsuke for 
bedre studiekvalitet, Universitetet i Oslo, 24 Oktober, 2002  
 
Hamran, Olav 
HFs forskerutdanningsseminar, Isegran 25-26 april 2002 
"Politics of Knowledge in Practice", Lancaster university, 4-5, april 2002 
 
Haugen, Arne Sveinson 
Ecohealth 2002. Konferanse om Ecosystem Health, 24.-28. november i Perth, Australia 
 
 
Haukelid, Knut 
HMS-kultur” TIK-seminar 19. 09 
Risiko-seminar Gardermoen 14.11. 
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Sikkerhetskultur ESRA 09.10 
NOPEF-konferanse 23.10 
Sikkerhetsdagene Trondheim 29.10 
HMS-kultur OD-konferanse 27.11 
 
Hveem, Helge 
07.01 Deltok i Kinaseminar i Stillehavs/Asia-nettverkets regi 
17.01 Deltok på SUM’s seminar om Asiakrisen 4 år etter 
06.02 Forelesninger i Internasjonale emner, Høgskolen i Harstad 
12.02 Forelesning ESST-programmet, TIK 
09.04 Presenterte paper under konferansen ”US, European and Russian Foreign Policies and 
China”, i første sesjon 
11.04 Ledet første sesjon av konferansen, om Kinas utenrikspolitikk 
16.04 Forelesning for et kurs for samfunnsfagslærere, Nobelinstituttet 
26.06 Deltok formiddagen på Verdensbankens ABCDE konferanse Holmenkollen Park hotell 
05.07 TIK-seminaret: innledet om Globaliseringsforskningen 
10.09 NFR/KS strategi seminar på SAS-hotellet  
12.08 Deltok på 1. del av M&DU-konferansen ”Olje og makt”, Gamle Logen 
26.08 Deltok på 1. ordinære konferanse i ECPR’s SG on European Studies i Bordeaux 
27.08 Deltok i panel og presenterte paper i gruppen ”European Political Economy: Markets 
and regulation” 
05.11 Seminar UDs regi om Russland og Norge 
19.11 Deltok i PRIO-seminar om identitet og konflikter, Nobelinstituttet  
30.11 Workshop Globaliseringsprogrammet – Centre for Studies on Globalization and 
Regionalisation, Warwick University 
 
Moser, Ingunn 
28.2.-1.3.: Lancaster University, CSS, workshop, "Things that don't quite fit", deltok med 
innlegg og paper "Problematic bodies". 
4.-5.4.: Lancaster University, CSS, workshop, "Politics and practices of knowledge" 
10.-12.4. : NOKIA-workshop, Helsinki, Finland, "Absent presence, present absence: 
Localities, globalities and networks" 
24.4. : Handicapmessa, Oslo, seminar om Smarthusteknologi for funksjonshemmede", deltok 
med foredrag om "Smarthusteknologi i omsorg: utfordringer og dilemmaer" 
20.11. : Vitenskapsteoriseminaret, UiO, foredrag "Ontological politics: ordering bodies, 
subjectiviites and disability"  
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Myklebust, Sissel 
”Ledelse og samfunnsoppfatninger; Norge og Sverige”, Fra unionsparti til moderne 
industrisamfunn.Sverige og Norge i det 19. og 20.århundret. HIFO-seminaret i Bergen 8. og 
9.mars 02. 
”Kunnskap, verdier og makt: profesjoner og ekspertise,” dr.gradskurs Norges 
Landbrukshøgskole 5.april.02. 
”Konsumerisme i et kultur- og dannelsesperspektiv,” dr.gradskurs Norges Landbrukshøgskole 
5.april.02. 
 
Nielsen, Torben Hviid 
Feb. 17. Boston. Annual Meeting, American Association for the Advancement of Science.  
Ethics and Politics of Human embryonic Stem Cells. 
April 4. University of California, Berkeley. Department of Scandinavian Study.  
The misery of Lykke-Per. 
April, 15-19. Boston. Stem cells and Biobanks. Norwegian Trade Council.  
May. 3. Salt Lake City. Society for the Advancement of Scandinavian Study.  
The Misery of Lykke Per 
Maj 31. San Francisco. Study Tour, NFR.  
Ethics and Politics of Human Embryonic Stem Cells.  
August, 26 – 30. Shelia Jasanoff. Science Policy. Course NFR Science stidues. 
Oct. 23 - 25 Future Food and Bioethics. Towards an International Convention on Biotech in 
the Plant and Food Area. Internnational Conference hosted by the Danish Govennment. 
Copenhagen.  
 
Sørhaug, Tian 
Lancaster-konferansen arrangert sammen med John Law 
Konferanse om fleksibilitet i Oslo, organisert av Thomas Hylland Eriksen 
Foredrag for den danske maktutredningen på et seminar i København. 
 
Treimo, Henrik  
LSES i Provence, April (Torbens prosjekt) 
 
Politics of knowledge, Lancaster, April 
 
Bioteknologi i Primærnæringene - visjon og nytte, (NFR) Gardermoen 24-25 sept. 
Risiko og usikkerhet, 12-13 nov. (Knuts prosjekt) 
 
Internasjonalisering og Markedsmakt - Mat, (NFR), Gardermoen, 28 nov. 
 

 13



Populærvitenskapelige artikler, anmeldelser, medier:  
 
Brenna, Brita 
”Å leve interaktivt. Om teknokultur og kultur,” P2-akademiet, 4-7-2002. 
”Negre på Frogner” i Kjerland og Bang: Nordmenn i Afrika – Afrikanere i Norge. 2002" 
”Prostitusjon, kleptomani og kjøpebegjær” i Materialisme i Norge 2005, 2002.  
”Husmoren – et reformprosjekt i det moderne Norge” Bokanmeldelse i Prosa 4/2002 
”Maskinkultur og modernitet” Bokanmeldelse i Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift 3/2002. 
”En beskjeden opposisjonell” om Donna Haraway i tidskriftet Demo nr 4/2002 
Presentasjon av Kongstanken av Tor Bomann-Larsen i Dagens Bøkers medlemsblad, 11/02 
Innslag om verdensutstillinger i Kulturbeitet P2, 12/6-02. 
Om verdensutstillinger på forskning.no 
Om mennesker på utstilling, Dagsavisen januar. 
 
Ebeltoft, Nini  
Cooperative Cultures in Sociotechnical Communities -- Berquist, B.J. (ed.): On the Tapis  
Teachers' Professional Development Institute, Stanford Research Institute (SRI). 2002-02; 4 : 
13. 
 
Haukelid, Knut  
Knut Haukelid ”Oljekultur og sikkerhetskultur del 2” TIK arbeidsnotat nr.19/2002 
Medforfatter til ”Utvikling i risikonivå norsk sokkel” Oljedirektoratet rapport OD-02-08 
 
Hveem, Helge  
25.01 Kommentar 3. side Dagbladet om Sør-Korea og fredsprosessen 
18.02 Sendte siste versjon ”The Regional Phenomenon in an Era of  
Globalization: A Global Perspective” til Maestro for boken A New 
Paradigm: Dialogue and Interaction between European Peripheries 
22.06 Kronikk i Dagbladet om ”Kapitalisme, korrupsjon, kontroll” 
Deltok i Dagsnytt 18 om emnet (med Peter Warren) 
 
27.06 Intervjuer i DG IV Konkurranse i Kommisjonen, Brussels 
23.07 Intervjuet av Dagbladet og av Dagsavisen  
03.09 Deltok i TV’2 ”Godmorgen Norge” med kommentar om Johannesburg –møte (vedtaket 
om å likestille handels- og miljøprinsipper)  
18.09 Pressekonferanse om WIR 2002 
27.08 Replikk i Dagbladet om Forskning og fornyelse (til Stein Erik Hagen) 
23.10 Intervjuet av Universitas 
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Nielsen, Torben Hviid 
Hviid Nielsen, Jelsoe & Öhman. Traditional blue and modern green resistance: the 
complexity of scepticism.In Bauer & Gaskell (edit): Biotechnology - the making of a global 
controversy. Cambridge University Press. Cambridge, UK. 2002. Pp. 179-202. – TIK-reprint 
No. 15/2002. 
Torgersen, Hampel, Bergmann-Winberg, Bridgman, Durant, Einsiedel, Fjæstad, Gaskell, 
Grabner, Hiebel, Jelsøe, Lassen, Marouda-Chatjoulis, Nielsen, Rusanen, Sakallaris, Seifert, 
Smink, Twardowski & Kamara. Promise, problems and proxies: twenty-five years of 
European biotechnology debate and regulation. In Bauer & Gaskell (edit): Biotechnology - 
the making of a global controversy. Cambridge University Press. Cambridge, UK. 2002. Pp. 
21-94."  
“Lykke-Pers” ulykke. Om moderniteter, identiteter og egentlighed. Dansk sociologi. 3/2002. 
Pp 121-135. – TIK reprint No. 16/2002. 
 
Treimo, Henrik  
Medredaktør i Viten.com. Leder, temanummer "Sopp". 
 

Prosjekter 
 
Oversikt prosjekter ved TIK pr. desember 02 
Prosjektbeskrivelsene er hovedsakelig laget på grunnlag av data fra Nasjonal 
forskningsinformasjon (NFI). Listen er fortsatt under bearbeidelse. 
 
Case study on biotechnology innovation systems 
Prosjektansvarlig: Terje Grønning 
Medarbeidere: Mark Knell, Torben Hviid Nielsen, new hires, etc. 
Summary: The project will be organized according to the outlines already provided by the 
OECD. Some reservations are, however, valid in connection with conducting a study on 
biotechnology innovation system in Norway. Firstly, it is a commonly agreed fact that 
biotechnology is currently not a dominant or leading technology within the overall Norwegian 
system of innovation. Thus it will be especially fruitful to investigate why this is the case, and 
whether there are any institutional or cultural obstacles to the nurturing of a vigorous 
biotechnology related industry in Norway. Secondly, the area where biotechnology has indeed 
been widespread in its application and further development is rather than the biomedical 
industry per se the marine foodstuffs related industry, especially fish farming. We would thus 
like to include this sector as an optional sub case-study. Thirdly, when it comes to the study of 
biomedicals it will be preferable to include an international perspective rather than a 
perspective closely confined to aspects within the national borders. In other words, a study 
such as this should include a discussion on the interchange between domestic and foreign 
locations of biomedical R&D. 
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National Systems of Innovation in a Globalising, Knowledge-Based Economy: A 
Comparative Study of Small Developed Countries in Europe and Asia. 
Prosjektleder: Terje Grønning 
Funding: NRC via ESF EUROCORES Programme 
Medarbeidere på prosjektet: In first phase Mark Knell, Rajneesh Narula, Arne Fevolden, 
Mona D. Wibe, Sverre Herstad, Bent S. Tranøy, Svein Erik Moen, Fulvio Castellacci. In 
second phase Jan Fagerberg, Mark Knell, new hires, etc. 
Summary: The purpose of the project is twofold. First, it will operationalise the ‘national 
systems of innovation’ approach in order to contribute to assessments of the consequences of 
globalisation for innovation and welfare in open economies in the developed world. This will 
be achieved by means of a comparative study of the national systems of innovation in 
Denmark, Finland, Ireland, the Netherlands, Norway, Singapore, South Korea, Sweden, and 
Taiwan. Second, this project will theoretically refine the ‘national systems of innovation’ 
approach, by developing concepts and methodologies suitable for such analyses. 
 
SIEPI 
Prosjektleder: Jan Fagerberg 
Medarbeidere: Fulvio Castellacci 
The SIEPI Project will develop new indicators of innovation, capable to describe the variety 
of efforts devoted to technological change and the resulting economic performance in terms of 
output and productivity growth, employment patterns and international production. These 
indicators will be developed at the sectoral level for both manufacturing and service 
industries, building on the data of the second Community Innovation Survey (CIS 2) made 
available by national statistical sources associated to the project. The aims of the project 
include: 
• advancing the understanding of S&T indicators, 
• address the methodological questions on innovation and performance research, 
• produce and analyse the new sectoral database based on CIS 2, 
• produce a new set of indicators on innovation and economic performance, relevant for 
policy making and assure their wide dissemination and usage, 
• provide guidelines for the use of S&T indicators for RTD policy making. 
A first major objective is to make systematic use of the results of the Community Innovation 
Survey 2 at the industry level; the degree of disaggregation will be about twice as much as the 
one currently available from EUROSTAT. From this base, the sectoral structure of 
technological activities in Europe will be investigated; the variety of aims, content and 
purpose of innovative activities will lead to identifying contrasting models of technological 
change (building, for instance, on the distinction between product and process innovations). 
A second major objective is to establish a link between innovation and economic 
performance, including international production, which is grounded in theory, statistically 
sound and relevant in the empirical evidence; this will be the basis for the set of advanced 
performance indicators to be developed in this project 
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Effektivisering gjennom brukermedvirkning 
Prosjektleder: Helge Hveem 
Medarbeidere: Lars Risan, Ingunn Moser, tilsetting av stipendiat 
TIK har fått innvilget 5-6 årsverk på prosjektet ” Effektivisering gjennom 
brukermedvirkning” som er et NFR-finansiert prosjekt i regi av SINTEF. 
 
Skisse til TIKs bidrag innenfor prosjektet "Effektivisering gjennom 
brukermedvirkning": 
”Teknologi i praksis: scenarier for innovasjon i offentlig sektor” 
Vi foreslår et tredelt prosjekt bestående av et to-årig og et ett-årig forskningsprosjekt, samt et 
doktorgradsprosjekt, med hver sine case. Disse casene er forslagsvis:  
· Intervensjonssenteret, Rikshospitalet (to år) 
· Linux i skolen, kontrastert mot Microsoft i skolen, studert på skoler der Microsoft er i bruk, 
og Linux nå er i ferd med å tas i bruk. (et år) 
Innføring av et nytt system, fortrinnsvis i helse- og omsorgssektoren, i en kommune 
(doktorgradsprosjekt) 
 
Innovation, Perception, Ethics and Nature (IPEN). 
Prosjektleder: Torben Hviid Nielsen 
Medarbeidere på prosjektet:  
IPEN will describe and discuss the interdependence and the interplay between innovation, 
public perception, bioethics and images of nature in modern biotechnology. Four sub-projects 
will examine: 
* The mapping of the Salmon-genome, Bio-banks and bio-consulting as examples of 
Norwegian innovation. 
* Public perception as monitored in survey (Eurobarometer) and revealed in focus groups and 
public discourse,  
* The institutionalisation of bio-ethics with a view to its relation to risk assessment as well as 
its ambiquity and political function. 
* Images of nature, as the manipulative, the authentic and the instrumental, and attempts at 
new conceptualisations of nature, nature-society and nature-environment. 
The approach is interdisciplinary, originating in the humanities and the social sciences. The 
methodology includes STS-studies, theories of innovation, anthropological descriptions, 
interviews, survey and focus groups, normative philosophy and analyses of institutionalised 
consequences, typologies and images. 
 
Toward European area of research and innovation – lessons from research undertaken 
in the Framework Programmes (TEARI)  
Prosjektleder: Jan Fagerberg 
The purpose is to produce a comprehensive overview and synthesis of the role played by 
research and innovation in modern societies including the links with policy and the challenges 
posed by recent globalisation trends. For this purpose the project will gather a a cross-
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disciplinary team of leading researchers in this area (including historians, geographers, 
psychologists, sociologists and economists) with extensive experience from large-scale 
research projects in this area. Hence one important result of the project will be further 
disseminate and synthesise on the findings from this recent research. The output of the project 
will consist of a synthesis report of normal paper-length and a series of documentation reports 
on the various aspects included in the synthesis process. The documentation reports will as far 
as possible draw on results from TSER and IHP projects. This will be facilitated by the fact 
that the researchers that have accepted the invitation to take part in this project.  
The project will work through a series of workshops to take part during 2002-2004. In the first 
workshop very preliminary drafts of the various documentation reports will be presented. 
These will then be revised and extended, discussed once more in a second workshop, in which 
a preliminary version of the synthesis report will also be presented. The synthesis report will 
be finalised in a third meeting (which might be limited to a smaller group). The reports , 
which will be written in an accessible way so that these can be read both by academics, 
advanced students, policy makers etc., will after the completion of the project be published in 
the form of a book at a leading European publishing house. Towards the end of the project a 
dissemination conference, focusing in particular on the synthesis report, is envisaged with 
participation of policy-makers and the business sector.  
 
HMS-kultur i oljevirksomheten 
Prosjektleder: Knut Haukelid 
Medarbeidere: Helge Ryggvik, Lars Eklo, Leiv Bjelland m.f. 
Samarbeidspartnere: SINTEF, RF, Læringslabben, OD m.f. 
Målsetningen er å utvikle teorier, metoder, modeller og innsikter som kan bidra til å definere 
og skape en god HMS-kultur i oljebransjen - det vil si alle nivåer og alle aktører. I 
Stortingsmeldingen nr. 7 (2001-2002) fremstår HMS-kultur som et viktig tema og 
satsningsområde. Næringen har også fått en egen forskrift om HMS-kultur (§ 11 i 
Rammeforskriften), der det heter at ”den ansvarlige skal fremme en sikkerhetskultur som 
omfatter alle områder og at alle skal ta ansvar for HMS”. Samtidig er det viktig å påpeke at 
en god HMS-kultur er et mål i seg selv. Dette er et mål næringen bør etterstrebe, uavhengig av 
forskrifter og stortingsmeldinge 
 
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: Forsker Einar Lie og forsker Ketil Gjølme Andersen. Prosjektet utføres i 
samarbeid med forsker Rolf Petter Amdam, handelshøyskolen BI.  
Prosjektbeskrivelse :  
Norsk Hydro etablerte seg som en av verdens første produsenter av kunstgjødsel i 1905. 
Grunnlaget var norskutviklet teknologi, nasjonale kraftressurser og utenlandsk kapital. I dag 
er Hydro stadig en ledende gjødselprodusent og har i tillegg engasjert seg i framstilling av 
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blant annet lettmetall og olje og gass. Utvikling av ny teknologi innfor de ulike 
forretningsområdene og kampen for å sikre selskapet andeler av de nasjonale energiressursene 
vil bli sentrale temaer i trebindsverket som skal foreligge når selskapets fyller 100 år i 2005. 
Det samme gjelder betydningen av skiftende eierkonstellasjoner. Hva har det betydd at den 
norske staten siden 1947 har vært den viktigste aksjonæren i Hydro?  
 
Et historieverk om Norsk Hydros kan ikke beskjeftige seg kun med bedriftens interne 
relasjoner, men må også analysere selskapets rolle i et bredere samfunnsmessig perspektiv. 
Gjennom hele sin historie har for eksempel Hydro framstått som en aktør med betydelig 
politisk gjennomslag. I hvilken grad har selskapet maktet å påvirke de rammebetingelsene det 
har arbeidet innenfor? I de lys av utviklingen de siste tiårene kan spørsmål som dette ikke 
lengre diskuteres med referanse til den norske konteksten. I økende grad er det de 
internasjonale rammebetingelsene som bestemmer utviklingsmulighetene for Norsk Hydro.  
 
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. 
  
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.  
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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: stipendiat Siv 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 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: prof. Bjørn Terje Asheim 
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. 
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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. 
 
Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet 
(post.dok-prosjekt overført fra Statsvitenskap) 
Prosjektansvarlig: Post.dok. Bent Sofus Tranøy  
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.  
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. 
 
Forskerutdanning - teknologi og innovasjonsstudier  
Prosjektansvarlig: Prof. Bjørn Terje Asheim 
Medarbeidere på prosjektet: Prof. II Meric Gertler, stipendiat Arne Martin Fevolden  
Prosjektbeskrivelse: 
 
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 
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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. I tillegg: midlertidig ubesatt post.dok/stipendiatstilling (forventet 
tilsetting våren- 02)  
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 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: 
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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: stipendiat Vidar Enebakk 
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 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, 
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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: dr. philos Christine Myhrvang, 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. 
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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. 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. 
 
Sosioteknisk relasjonssbygging og interlokalt prosjektsamarbeid: IKT og utdanning 
Prosjektet ligger formelt under UV – men stipendiaten har arbeidsplass ved TIK. 
Prosjektansvarlig: stipendiat Nini Ebeltoft 
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 
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. 
 
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 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. 
 

 28



Fulvio Castellacci 
Ph.D project in Innovation Studies, August 2000-July 2004. Title of the Ph.D proposal: 
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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 2002 vært professor 
Jan Fagerberg, for høsten professor Torben Hviid-Nielsen. Det administrative ansvaret for 
forskerutdanningen er ivaretatt av førstekonsulent Håkon Skogli. 
 
Opptak  
TIK mottok 2 søknader om opptak til doktorgradsprogrammet innen den ordinære 
søknadsfristen 1. oktober, hvorav én fikk opptak. I tillegg ble fire stipendiater tatt opp på 
TIKs doktorgradsprogram i 2002. To stipendiater avsluttet studiet og disputerte i 2002. 
 
Undervisning  
TIK arrangerte i 2002 4 ulike kurs på doktorgradsnivå: 
1. Ansvarlig for TIKs obligatoriske forskerutdanningskurs var Professor Meric Gertler og 
professor Thomas Hylland Eriksen. Kurset fikk i 2002 tittelen "THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF TECHNOLOGY". 5 studenter 
fra TIK deltok i tillegg til eksterne deltagere på dette kurset. Kursbeskrivelse: 
http://www.tik.uio.no/forskerutdanningskurs2002.html 
2. Health, bodies and medicine. Kursansvarlig: John Law 
Forelesere: John Law, Tiago Moreira and Vicky Singleton, Lancaster University. 
Kursbeskrivelse, se http://www.tik.uio.no/johnlaw.html 
3. TIK doctoral workshop, se  
http://www.tik.uio.no/doctoralworkshop2002.html 
4. TIK var også representert i fakuteltets "Oslo Summer School in Comparative  
Social Science Studies 2002, http://www.sv.uio.no/oss/index.html 
 

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 
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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  
Ansvarlig for studiet er førsteamanuensis Terje Grønning. Håkon Skogli har hatt det 
administrative ansvaret for studiet i 2002. Faglige opplegg og endringer ved ESST-studiet ved 
Universitetet i Oslo er behandlet i TIKs utvalg for arbeids- og læringsmiljø eller i TIKs 
ledergruppe. 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 31 kvinner og 19 
menn. 24 ble tilbudt plass i første omgang, og 20 studenter påbegynte studiet. 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 2002: Istanbul (3), Maastricht (4), Oslo (3), 
Louis Pasteur, Strasbourg (3), Aalborg (3).  
TIK tilbød våren 2002 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 17 studenter til våre spesialiseringstilbud, inklusiv 4 norske studenter 
som valgte å fortsette studiene i Oslo. Dette var flere enn i både 1999, 2000 og i 2001. 
Studentene kom fra) Aalborg (3), Istanbul (2), Strasbourg (3), Maastricht (2), Roskilde (1) og 
Oslo (4).  
 
Høstsemesteret  
Undervisningen høstsemesteret 2002 (inklusiv begynnelsen av januar 2003) besto av et 
intensivt undervisningsopplegg på 17 uker fra 2. september. Undervisningen er obligatorisk. 
Studentene fikk tilbud om ca. 140 forelesningstimer og 14 timer seminar. Studiet inneholdt i 
tillegg en rekke eksterne aktiviteter (seminar på Tømte i Ullensaker, konferanse på Aker 
Brygge om gentester i arbeidslivet, besøk i Bioteknologinemnda, Bioteknologisenteret, 
Teknisk museum og De naturhistoriske samlinger, som hver krevde et faglig arbeid fra 
studentenes side. Studiet og undervisningen blir kontinuerlig evaluert av studentene gjennom 
tre skriftlige og en muntlig evaluering. 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 
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gjennom semesteret må studentene bestå en skriftlig prøve (essay) for å få fortsette i 
vårsemesteret. Alle besto prøven og fortsatte 2. semester. 
 
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, har sittet som internasjonal koordinator for studiet for 2000- (mai)2002. 
 
Resultat  
Ved mastergradsprogrammet ESST ved UiO ble det for studieåret 2001/2002 mottatt 50 
søknader og det ble opptatt 20 studenter, hvorav 1 trakk seg i løpet av første semester. Det ble 
uteksaminert 19 kandidater. 4 studenter fikk karakteren "Pass with Distinction" på vitnemålet 
utstedt av ESST.  
Årets kandidater er som følger: (skriv som under fra tabellen) 
Bjelland, Leiv (Universitet i Oslo/East London Universitet). Constructions of disaster. 
Management of sub-politics of the Marmara earthquake Ag. 17th 1999. 
Vemund Barstad (Universiteit Maastricht), Shaping technologies?/Making policies? 
Pål Brennhovd (Universiteit Maastricht), Vulnerable System at Sea - Vulnerability Profiling 
of the Maritime Industry in the Aftermath of Erika 
Håvard Bævre (Universitetet i Oslo), Local Interaction in the Virtual Space: A case study of 
nine young IRC-users 
Eva Dobås (Istanbul Technical University), Growing gapsA study on agricultural 
biotechnology in Turkey 
Ellen Eitrem (Istanbul Technical University), Housing Technology in Squatter Settlements:  
The Gecekondus in Istanbul 
Silje Gjertrud Hoftun (Aalbord University), The emergence of a sustainable urban form:- A 
study of the different factors influencing what is considered the best strategy for urban 
sustainability in Norway 
Andreas Indregard (Université Louis Pasteur, Strasbourg) , The Islamic Theological 
Response to Western Science and Technology 
Danielle Michelle Loiselle (Aalborg University), Evaluation of the Diffusion Apparatus for 
Wind Parks in Norway 
Johanne Helene Bull (Université Louis Pasteur, Strasbourg), Representing ITV 
Åge Andre Michaelsen (University of Oslo), Is Europe Regionalising or Globalising? 
Amund Lindeman Mowinckel (University of Aalborg), Technology Transfer between Norway 
and Poland: 
Evaluated in a learning perspective 
Gaute Neby (University of Oslo), Knowledge Transfer as Development Assistance - A Case 
Study of Road Development Co-operation between Norway and Tanzania 
Runar Olafsen (Istanbul Technical University), Learning by e: Theoretical and practical 
approaches to e-learning in a competitive firm context 
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Irene Olaussen (Universiteit Maastricht), Who gets to count as a Rational Actor in the Courts 
and Cases of GMOs? 
Magnus Rosenberg Plyhn (Université Louis Pasteur, Strasbourg), Schrödingers Katt – a 
postcard from the world of science 
Silje Rem (Universiteit Maastricht), Biotechnology and Food Security Can GM tilapias 
ensure improved access to food? 
Janne Seime Siler (Universiteit Maastricht), A Venture Adventure An empirical study of the 
process from idea to entrepreneurial start-up through innovation push 
Astrid Szogs (University of Oslo), Interactions between MNE affiliates and technology service 
provider in the development of a system of innovation. A case study of Tanzania 
Åsmund Aasland (Université Louis Pasteur, Strasbourg), Internalisation or Alliance: Efficient 
Knowledge Management Including Knowledge Management in Norske Skog  
I tillegg til disse utdannet i 2002 TIK-senteret studenter som var tatt opp ved andre universitet 
i ESST-nettverket enn Universitetet i Oslo, samt to kandiater på ESST-påbyggingselement 
som er del av forutdanning for opptak til doktorgradsprogrammet ved TIK. 
ESST forelesninger av TIK senterets medarbeidere:  
Brita Brenna, Fulvio Castellacci, Beate Elvebakk, Thomas Hylland Eriksen, Terje Grønning, 
Jarle Hildrum, Sjur Kasa, Morten Kristiansen, Ingunn Moser, Torben Hviid Nielsen, Thomas 
F. Peterson, Brian Portelli, Martin Srholec, Olav Wicken.  
ESST gjesteforelesere høstsemesteret 2002: 
Tine Bruland, Jørgen Carling, Kenneth Kongsvold, Keith Smith, Håvard Nielsen, Maureen 
Mcneil, Werner Christie Mathisen, Audun Ruud. 
 
 

Prosjektforum - Organisasjons- og ledelsesstudier 
 
Innledning  
Prosjektforum er et 10 vt. lavere grads prosjektbasert organisasjons- og ledelsesstudium som i 
2002 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:  
http://www.tik.uio.no/studenter.html 
http://www.tik.uio.no/prosjekterdettesemester.html 
 
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 en student i 40% deltidsstillinger som vit. ass i vårsemesteret. 
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Søkning  
Det er god søkning til studiet. Det var 116 søkere til høstsemesteret og 100 til det kommende 
vårsemesteret. Det kreves 60 vt. fra universitets- og høgskolesystemet for å komme i 
betraktning. 30 studenter ble tatt opp til både høstsemesteret 2002 og vårsemesteret 2003. 
 
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: 
Dag Gjestland  
Thomas Hylland Eriksen 
Beate Karlsen 
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 
Arne Johan Johnsen 
 
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  
Det kom inn 24 (av i alt 58) søknader til opptak til TVI 2002, samfunnsvitenskapelig modul. 
15 søkere er menn, 9 kvinner. 15 studenter aksepterte tilbud om plass, og 8 studenter bestod 
eksamen i desember 2002. Tverrfaglig grunnfag i informatikk ble opprettet for en 
prøveperiode på to år med opptak av studenter 2001 og 2002. Det ikke tatt stilling til om og i 
hvilken form studietilbudet eventuelt vil bli videreført. Se http://www.tvi.uio.no/ for oppdatert 
informasjon. 
 
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, og Thomas 
Hylland Eriksen har ivaretatt dette arbeidet. TIK har det administrative ansvaret for TVI-SV 
ved studiekonsulent Håkon Skogli. 
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Undervisningsansvarlige ved TIK: 
Beate Elvebakk 
Thomas Hylland Eriksen 
Lars Risan 
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Økonomi og tall 
 

TIKs økonomiske rammer 2002 
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 2002 en grunnbevilgning fra fakultetet på 
nesten 8.9 millioner kroner. Universitetet i Oslo dekker TIKs husleie og utgifter til strøm. 
Senteret har en betydelig eksternfinansiert prosjektportefølje. Eksterne inntekter i 2002 utgjør 
ca 15.3 millioner kroner knyttet opp til 35 prosjekter, som gir medarbeidere og 
overheadinntekter til senterets fellesvirksomhet. I år 2002 får TIK ca. 1.6 millioner i 
overheadinntekter som kommer senterets økonomi direkte til gode. 
Ved utgangen av 2002 består staben av 8,5 faste vitenskaplige ansatte inkludert senterleder på 
åremål, 5 3/4 administrative stillinger og 3 professor II i 20 % stilling. I tillegg kommer 18 
doktorgradstipendiater, 3 postdoktorstipendiat og 9 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 2002   

Inntekter  

 
Bevilgning 8889

Tilleggs bevilgning 302

Overheadinntekter 1642

Andre inntekter 500

Omstillingsmidler (overført fra 2001) 475

 

Prosjektforum -oppdrag  300

Bedriftsuniversitetet 500

Inntekter driftsmidler 12608

Eksterne prosjekter 15294

Inntekter inkl eksterne prosjekter 27902

Overførit fra 2001 618

 
Inntekter totalt  28520
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Utgifter  

 
Forskning  1021

Forskerutdanning  1556

Prosjektforum  456

TVI  102

ESST  337

Fomidling/utadrettet virksomhet 59

Annen faglig aktivitet  5201

Generell drift 702

Administrasjon  2147

Utgifter driftsmidler 11581

Eksterne prosjekter  14555

Utgifter inkl eksterne prosjekter 26136

Overført fra 2001 587

 
Utgifter totalt 26723

Underskudd/overskudd 1797

   

   

 

TIKs medarbeidere 2002 
 
Ledelse og administrasjon:  
Tian Sørhaug , cand.polit., sosialantropologi, senterleder t.o.m. juni 2002 
Helge Hveem, professor i statsvitenskap, senterleder f.o.m juli 2002 
Monica Melhus , avdelingsleder  
Håkon Skogli , studiekonsulent  
Christine Sole , økonomikonsulent  
Ylva Elisabeth Solbakken , konsulent (i permisjon) 
Grazyna Normandbo , konsulent  
Rajasingam Luxman , IT-ansvarlig  
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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 t.o.m. februar 2002 
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)  
Siv Frøydis Berg (’Reduksjonistiske og holistiske helse- og sykdomsoppfatninger. En historie 
om to forestillingskomplekser og deres menneskesyn”.) 
Brita Astrid Staxrud Brenna , cand. philol., dr. art (Kulturelle kamper om nasjonal identitet. 
Norge på utstilling 1851-1900. Delprosjekt av "Ingeniøren og humanisten") t.o.m. juni 2002 
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) 
Arne Martin Fevolden, dr.polit (Can innovation Theory guide policymaking?) 
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)  
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)  
Martin Shrolec, dr.polit ( Central European Transition Countries in the Global Economy: 
Climbing Up the Technoloical Ladder) 
Mona Domos Wibe, PhD.(innovation in the software industry ) 
 
Post.doc. stillinger: 
Brita Brenna, dr.art. (samspillet mellom teknologi, vitenskap og kultur - spesielt med et 
feminsistisk utgangspunkt) 
Bent Sofus Tranøy, dr.polit (Analyse av prosessene bak makroøkonomiske beslutninger med 
særlig vekt på pengepolitikk. Regulering av finansmarkedet inkludert internasjonale 
bestrebelser på å regulere) 
Sjur Kasa, dr.polit ( Globalisering som transformativ kraft) 
 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte : 
Ketil Gjølme Andersen, forsker f.o.m. februar 2002 
Thorkel Askildsen, forsker f.o.m. juli 2002 
Wenche Bakkebråten, vit.ass. (Bredbåndsprosjektet) t.o.m. juli 2002 
Leif Bjelland, vit.ass. f.o.m. november 2002 
Lars Eklo, vit.ass. f.o.m. juli 2002 
Meric Gertler, professor II  
Trond Haug, vit.ass. f.o.m. august 2002 
Merete Hauge, vit.ass. t.o.m. juli 2002 
Knut Haukelid , dr. philos, forsker (Fremtidens risikoforskning, Sikkerhet i oljevirksomheten)  
Ovar Andreas Johansson ,vit. ass. f.o.m. september 2002 
Mark Knell, forsker f.o.m. februar 2002 
Morten Kristiansen, vit.ass. t.o.m. august 2002 
John Law , professor II  
Svein-Erik Moen, vit.ass. f.o.m. oktober 2002 
Thomas Fjeldvik Peterson vit.ass. f.o.m. september 2002 
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Helge Ryggvik, cand. philol., forsker (Endringer i det petroindustrielle kompleks. Statoil BP-
alliansen. Effekten i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer. Menneskerettigheter 
og petroleumsindustrien)  
Kjetil Rødje, vit.ass. f.o.m. desember 2002 
Ørnulf Seippel, forsker f.o.m. oktober 2002 
Tian Sørhaug, forsker f.o.m. juli 2002 
Henrik Treimo, vit.ass. t.o.m. juni 2002 og forsker f.o.m. september 2002 
Hubertus Verspagen, professor II  
 
Mona Domaas Wibe, vit.ass. (Bredbåndsprosjektet)  
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