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CURRICULUM VITAE

NAVN: Elgvin, Johannes FØDT: 19.3.1974  

NASJONALITET: Norsk  ADRESSE: Bjartveien 24 B, 0687 Oslo  

TELEFON 922 60 799 E-POST johannes.elgvin@sv.uio.no  

 

KJERNEKOMPETANSE OG ERFARINGER  

Forskningsadministrasjon: veileder i søknadsprosesser om eksterne forskningsmidler 

nasjonalt og internasjonalt, budsjettering, drift, rapportering. Organisasjonsbygging: lede 

og utvikle organisasjoner. Erfaring med å arrangere seminarer, debatter og konferanser. 

Erfaring fra og utdannelse i prosjektledelse og prosjektarbeid. Arbeider for tiden som 

seksjonsleder for Seksjon for forskning og kommunikasjon ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Universitetet i Oslo (UiO). 
 

 

UTDANNELSE: 

2002-2007 Universitetet i Oslo. Cand.polit. Hovedfag i sosialantropologi. 12 måneders 

feltarbeid i Oslo, med feltstudier også i Köln og Düsseldorf i Tyskland. 

Forskningsarbeidet fokuserte på standardiserte ytringer i en 

tyrkiskdominert internasjonal organisasjon, og organisasjonens strategier 

for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoverlevering. Hovedfagsprosjektet 

var tilknyttet UiOs strategiske forskningsprogram Kulturell kompleksitet i 

det nye Norge (Culcom). Prosjektet fikk også stipend fra Osloforskning, 

som er et samarbeid mellom UiO og Oslo kommune. 
 
 

1998–2001 Universitetet i Oslo. Cand.Mag. Mellomfag i sosialantropologi og 

religionshistorie. Semesteremne i Prosjektforum, heltidsstudie i 

organisasjon og ledelse 
 

1998 Universitetet i Oslo. Ex.phil. og ex.fac. 
 

 

ANSETTELSE: 

2015- d.d. Seksjonsleder for Seksjon for forskning og kommunikasjon ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), UiO. 

2014- 2015 Seksjonssjef for Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og 

internasjonalisering (SFUI) i Avdeling for fagstøtte (AF), UiO. Seksjonen 

bistår fakulteter og enkeltforskere med støtte innen eksternfinansiering av 

forskning og innovasjon, slik som EUs rammeprogram Horizon 2020, samt 

større nasjonale finansieringsprogrammer, slik som SFF, SFI og FME. 

Seksjonen er med å koordinere faglige og strategiske prosesser og 

tverrfakultære satsninger, og har bl.a. ansvar for universitetets 

forskningslederprogram. Seksjonen har ansvar for mottak av utenlandske 

forskere og drifter forskerboligkontoret.  

2011- 2014 Forskningsadministrativ leder ved Økonomisk institutt (UiO) og 

administrativ leder ved ESOP - Centre for the study of Equality, Social 

Organization, and Performance, som er et forskningssenter finansiert av 

Forskningsrådet (NFR) som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved 

Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Personalansvar for 14 personer. 

Administrativt ansvarlig for instituttets samlede eksterne prosjektportefølje 

som i 2013 var på 43,8 millioner kr. Budsjettdisponeringsmyndighet 

(BDM). 

 

2009- 2011 Administrativ leder ved ESOP – Centre for the study of Equality, Social 

Organization, and Performance ved Økonomisk institutt, UiO. 
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2007–2009  Samfunnsviter/kvalitativ analytiker i Kulturell Dialog AS.  
 

2006–2009  Organisasjonssekretær i Norsk Antropologisk Forening. Sentral i 

organisasjonsutviklingen, arrangerte etter- og 

videreutdanningskonferanser for antropologer, arrangerte karriereseminar 

for studenter, webredaktør, budsjettansvar, regnskapsfører, utarbeidet 

materiell til medlemmer og styret; sakspapirer, rekrutteringsmateriell og 

saksbehandling. Medlemstall nesten fordoblet i løpet av perioden. 
 

2005 Veileder for en studentgruppe på Prosjektforum ved Senter for teknologi, 

innovasjon og kultur, UiO. Veiledet i praktisk prosjekt-/konsulentarbeid, 

samt i prosjektrapportens språk, struktur og innhold. 
 

2004-2005  Engasjement i arbeidsgruppen Læring og Organisasjonsutvikling i 

Studentforeninger (LOS) ved SiO- Læringsmiljø (Nå Studentliv). Vi 

arrangerte intervjuer og analyserte dem, for deretter å utarbeide en 

rapport og tipshefte til SiO. 
 

1993–2009 Diverse helgevaktstillinger ved Hjemmet for Døve (nå stiftelsen Signo), 

AKS og Miljøarbeider ved Hjemmet for Døve Nøkkelbo. Samt et halvt år 

som lærer ved Hjemmet for Døve, AKS. Fra 1995-1997 hadde jeg 

siviltjeneste ved Conrad Svendsen Senter. Fra 1998 har jeg også hatt en 

stilling som hvilende nattevakt (deltid), ved Hjemmet for Døve, (CSS). 

Miljøterapeut fra 2007. 
 

1993   Leder i Allidrettsgruppa ved ”Sydvesten”, SFO. Lindhøy Skole, Tjøme. 

 
 

 

VERV: 

2005–2007  Desisjonsmedlem ved Det Norske Studentersamfund. Desisjonen er et 

lovtolknings og meklingsorgan som bl.a. mekler i uoverensstemmelser 

mellom foreninger, styret, administrasjonen og medlemmer. 

Desisjonsmedlemmene er valgt av generalsforsamlingen. 
 

2005 Leder av Programutvalget ved sosialantropologisk institutt (SAI), 

studentrepresentant i instituttstyret, SAI, UiO. 
  
2005 Leder av Sosialantropologisk Forening (SAF), SAI, UiO.  
 

2003 Leder av Det Norske Studentersamfund. Juridisk, økonomisk og politisk 

ansvarlig. Øverste arbeidsgiver. Styreleder, pressetalsmann, seminar-, og 

kursholder, paneldebattant og organisasjonsutvikler. Omsetning 2003: ca 

3,1 mill. kr. 
 

2001-2002 Leder av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund. Ledet arbeidet 

med å bygge organisasjonen fra grunnen etter at foreningen hadde ligget 

brakk i over et år uten aktivitet, ledelseserfaring, debatterfaring, 

ordstyrererfaring, arrangørerfaring, organisasjonsutvikling. Kulturutvalget 

ble kåret til årets studentforening av UiO og SiO for det akademiske året 

2002/2003. Kulturutvalget arrangerer ukentlige faglige, politiske, kulturelle 

og aktuelle debatter. 
 

 
 

RELEVANTE OPPDRAG: 

2014- UiO - Medlem i styringsgruppen til Prosjekt: Bedre forskerstøtte. 

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle bedre forskerstøtte for på den måten å 

gjøre det enklere for forskerne å konkurrere om eksterne forskningsmidler slik at 

UiO tiltrekker seg mer og bedre ekstern finansiering. 

2014 UiO - Internt handlingsrom – administrativ utvikling. Medlem av 

arbeidsgruppe 5. Arbeidsgruppen rapporterer til plangruppen for eksternfinansiert 
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virksomhet. Arbeidsgruppen skal gjennomføre en analyse av behovet for 

støtteverktøy og felles overordnede rammer for prosess-støtte knyttet til 

eksternfinansiert virksomhet, med fokus på prosjektleders behov. 
 

2008 Fredskorpset (FK). Sentral i arbeidet med å evaluere og analysere FKs satsning 

i kommune-Norge: Aktivitetsuken ”Der mennesker møtes”. Kom med forslag til 

forbedringer. Presenterte sluttrapporten for styret og administrasjonen i 

Fredskorpset. Rapporten ble svært godt mottatt. 
 

2007 Departementenes servicesenter. Sentral i arbeidet med å lokalisere kjernen i 

en arbeidskonflikt etter en fusjon. Utarbeidet rapport til ledelsen om 

mulighetsrommet i integreringsprosessen samt forslag til forbedringer og aktiv 

strategi for å lette integreringen av ny enhet. Gjennomførte observasjoner, 

intervjuer og analyse. 
  
2003- Det Norske Studentersamfund. Var med å fremforhandle avtale med  

2004 Universitetet i Oslo og Thalia Theater AS som førte til at Det Norske 

Studentersamfund og UiO overtok bruken av Storsalen på Chateau Neuf fra april 

2008. 
 

2003 Det Norske Studentersamfund. Ledet forhandlinger om avtale mellom Det 

Norske Studentersamfund og et sponsorfirma. Avtalen førte til en bedre økonomi 

for Det Norske Studentersamfund på grunn av økte sponsorinntekter. 
 

2001 Prosjektforum. Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo, v/studie- og 

forskningsadministrativ avdeling. Oppdrag: Kartlegge studieveiledningstjenesten 

ved UiO, samt komme med forslag til forbedringer. Rapporten vi utarbeidet la 

grunnlaget for et større utviklingsprosjekt av studieveiledningstjenesten ved UiO 

som startet i 2002. 
 

PUBLIKASJONER:  

2011 Elgvin, Johannes: "“Vi er Koranskolens folk!”: En religiøs minoritetsbevegelses 

selvpresentasjon i møte med andre”. I Red. Eriksen, Thomas Hylland og Næss, 

Hans Erik: Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Unipub. 

 

2008 Elgvin, Johannes & Olsen-Slagman, Trine: Evaluering av Der Mennesker Møtes 

(DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge. Levert til styret i 

fredskorpset 2008, ansvarlig utgiver Kulturell dialog AS, Oslo 

 

2007 Elgvin, Johannes & Olsen-Slagman, Trine: DSS; SAV; Ny enhet. Sluttrapport. 

Levert til direktøren i Departementenes servicesenter 2007, ansvarlig utgiver 

Kulturell dialog A/S, Oslo 

 

2007 Elgvin, Johannes: Koranskolens folk. En kvalitativ studie av en tyrkiskdominert 

islamsk menighet i Oslo. Innlevert til Cand. Polit. Graden, Sosialantropologisk 

institutt, Universitetet i Oslo. 
 

2005 Elgvin, Johannes: ”Unge og lovende -  Islamundervisning og anskaffelse av 

’norske imamer’ ved Islamsk Kultursentrum i Oslo sett i forhold til barn og 

ungdoms identiteter”. I Betwixt & Between – Sosialantropologistudentenes årbok 

2005 - master og hovedfag. Red. Årboksredaksjonen 2005 Sosialantropologisk 

institutt, Universitetet i Oslo 
 

2004  Elgvin, Johannes: ”Euroislam og den aktive kvinnen”. I Demo, nr 1/04, red. 

Havnes, Tarjei, et.al, Trykk Øyvind Glomvik AS 
 

2001 Elgvin Johannes, et.al: Studentlos – Hvordan forbedre studieveiledningstjenesten 

på fakultetsnivå ved universitetet i Oslo. Senter for teknologi innovasjon og 

kultur, Universitetet i Oslo 
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FOREDRAG: 

2008 ”Vi er koranskolens folk!” En islamsk menighets strategier for selvpresentasjon i 

møte med andre. Innlegg under forskningskonferansen islam i Norge: Status for 

forskningen, blinde flekker? Oslo, 26. mai 2008. 
 

2007 ”Koranskolens folk – en presentasjon”. Presentasjon av hovedfunn fra mitt 

feltarbeid i en tyrkisk islamsk menighet/internasjonal bevegelse. Presentasjonen 

ble holdt for IMER gruppen på Institutt for samfunnsforskning (ISF) den 21. 

november 2007. 
 

2007 ”Vi er koranskolens folk!” En religiøs minoritetsbevegelses konfliktregulerende 

selvpresentasjon i møte med ”andre”. Presentasjon i arbeidsgruppen ”Konflikt og 

tilhørighet” under den årlige nasjonale fagkonferansen til Norsk antropologisk 

forening. Presentasjonen ble holdt i Tromsø 5. mai 2007 
 

SPRÅK:  

 MUNTLIG SKRIFTLIG 

Norsk Morsmål  

Engelsk Gode kunnskaper Gode kunnskaper 

Tegnspråk Grunnleggende  

 
   

 

 


