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Årsplan 2013-2015 – Sosialantropologisk institutt 
 
INNLEDNING 
Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til 
fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets overordnede 
prioriteringer. Universitetsstyret har vedtatt at innovasjon skal være 
hovedprioritering i 2013. I 2014 skal grunnverdier være hovedprioritering, koblet 
til 200-årsmarkeringen av grunnloven, og i 2015 er tverrfaglighet hovedprioritering. 
 
SAI vil i perioden ha fokus på å tilsette stipendiater for å overholde måltallet, og i 
tillegg rekruttere fast vitenskapelig ansatte for å møte pensjonsavganger i staben. 
Instituttet vil ha fokus på utfordringene som ble påpekt i evalueringen av faget 
nasjonalt. Dette innebærer en styrking og synliggjøring av faglig og teoretisk 
utvikling, styrke samarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt opprettholde et høyt 
nivå på publisering og synlighet i offentligheten og samfunnsdebatten. 
 

Generell risikovurdering:  
 Det krever ressurser å jobbe med oppfølgingen av fagevalueringen, samtidig som det 
vil være en stor utskifting i staben framover. Det er ressurskrevende å ha gode 
prosesser på avganger og tilsettinger. Stor faglig aktivitet må samkjøres for at det ikke 
skal virke som en spredning og utarming av samarbeidet internt ved instituttet.  
 

 
Et grensesprengende universitet 
 

 Mål 1: SAIs mål er å være et internasjonalt ledende senter for sosialantropologisk 
forskning, forskerutdanning og undervisning. Vi ønsker å videreføre vår tradisjon som 
et relevant og synlig fag og forskningsmiljø i det norske samfunnet.   
 
Stabens sammensetning gjør det mulig å unngå en regional og tematisk spesialisering 
og dermed markere betydningen av vår generelle, metodiske kompetanse for studiet av 
sosialt liv og kulturelle verdener.  
 
Kvaliteten på vår forskning, vår samlede kompetanse og vår bredde gjør det rimelig å 
forvente at vi i særlig grad skal kunne ivareta sosialantropologiens særskilte ansvar 
for global orientering og komparativ forskning forankret i langvarige feltarbeid i de 
fleste av verdens regioner. Vi vil ha som ambisjon å rekruttere internasjonalt 
anerkjente forskere som kan bidra til SAIs faglige profil i framtidige tilsettinger.  
 
Risikovurdering  
Rekruttering, og spesielt internasjonalt, er krevende og vil ta ressurser fra andre 
områder i perioder. SAI har hatt gode tall på publisering de siste årene, det krever en 
innsats å holde resultatene på et høyt nivå.  
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
Instituttet vil jobbe videre med NFRs evaluering av faget, med fokus på å bevare 
styrkene og ta fatt i utfordringene som ble beskrevet. Det betyr både nasjonalt 
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forskningssamarbeid og et internasjonalt ansvar for å drive teoriutvikling i faget. 
Instituttet skal legge til rette for internasjonal utveksling, nettverksbygging og 
strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner, bl.a. gjennom professor II-
stillinger. Instituttet skal orientere seg aktivt mot European Research Area (ERA). 
Instituttet skal bruke evalueringen fra NFR for å videreføre og styrke 
forskingskvaliteten. SAI skal vurdere og videreutvikle det engelskspråklige tilbudet 
av emner på BA. 
 
Instituttet har som mål å utnytte samarbeidspotensialet med instituttsektoren, 
særlig der dette kan styrke doktorgradsstudenters forskning og veiledning.   
 
Tiltak 1: Oppfølging av NFRs evaluering av faget gjennom økt nasjonalt samarbeid 

og et internasjonalt ansvar for teoretisk nyskaping  
Frist for gjennomføring: løpende  
Milepæler for gjennomføring: 2013 med oppstart av prosjektet Anthropos and the 

material, samt samarbeidsprosjekt om forskerutdanningen. 
Ansvar: Instituttleder, phd-leder 
 
Tiltak 2: Legge til rette for deltakelse i de tverrfakultære satsingene (LEVE, 
MILEN, DEMOKRATI, KULTRANS og PLUREL), samt andre tverrfaglige 
samarbeid, inkludert undervisningsoppdrag på tverrfaglige programmer.  
Frist for gjennomføring: løpende  
Milepæler for gjennomføring: seminarvirksomhet i perioden, bidra inn i tverrfaglig 
undervisning, vurdere mulig bidrag til OLA, fortsatt bidrag gjennom verv i 
tverrfaglige satsinger 
Ansvar: Ledergruppen 
 
Tiltak 3: Utvikle samarbeidet med gode internasjonale forskingsmiljø for å 
fremme mobilitet av studenter og forskere, både gjennom å opprette 
professor II-avtaler og gjennom å kvalitetssikre eksisterende 
utvekslingsavtaler for studenter og ansatte.  
Frist for gjennomføring: 2013  
Milepæler for gjennomføring:  

- Spørreundersøkelse om utveksling blant våre studenter  
- Videreføre fokus på internasjonalisering av studier gjennom oppfølging og 

spissing av tiltakene i rapporten fra 2011, samt adminseminar i 2012– bl.a. 
gjennomgang av avtaler, og gjennomgang av emner som tilbys med tanke på 
godkjenning.  

- Bruke professor II stillinger aktivt til å fremme kontakt og mobilitet mellom 
miljøer 

- Vurdere samarbeid med EHESS Paris og University of California Santa Cruz 
 
Ansvar: BA-leder, studieadministrasjonen, administrativ leder, instituttleder 
 
Tiltak 4: Gjennomgang og styrking av tilbudet av engelskspråklige emner på BA.  
Frist for gjennomføring: 2014  
Milepæler for gjennomføring: 2013 
Ansvar: BA-leder, instituttleder 
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Tiltak 5: Legge til rette for å opprettholde gode tall på publisering gjennom 
medarbeidersamtaler, skrivekurs og sammenhengende forskningstid.  
Frist for gjennomføring: 2015  
Milepæler for gjennomføring: Vurdere skriveseminar eller andre fellesaktiviteter, 
fokus på publisering i medarbeidersamtaler, planlegge undervisning 3 semestre 
frem.  
Ansvar: Instituttleder 
 
 

Læringsuniversitetet 
 
Mål 2: Gi studenter fagkompetanse på nivå med de beste europeiske universiteter og gi 
studentene et godt grunnlag for videre utvikling som antropologer i arbeidslivet. 

  
Risikovurdering  
Det er en sentral utfordring for instituttet å få en solid studiepoengsproduksjon. Det har 
vært synkende tall de siste årene. Fortsatt fokus på kvaliteten på bachelorprogrammet, 
samt sammenhengen mellom BA og MA. Antropologi har en utfordring når det gjelder å 
formidle hva faget er og hva det kan brukes til. Dette gjelder både for å rekruttere nye 
studenter, samt å gi god informasjon og veiledning til våre studenter om 
karrieremuligheter og kompetansen de får gjennom studiet.  
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
Instituttet vil jobbe med justeringer av BA-program. Det bør planlegges en framtidig 
evaluering av endringene på programmet. Det er et mål å sikre bedre sammenheng i 
programmet, og bedre oppfølging av studentene. Samtidig må instituttet tilpasse 
aktiviteter på studiesida til tilgjengelige ressurser. Instituttet har gjennom lederskapet i 
nasjonalt fagråd et ansvar for samarbeidet om phd-utdanningen nasjonalt, og oppfølging 
av samarbeidsavtalen fra 2011. 
 
 

Tiltak 6: Jobbe videre med rekruttering til faget – opprette en arbeidsgruppe som 
ser på ulike måter å styrke rekrutteringen på. 
Frist for gjennomføring: 2014 
Milepæler for gjennomføring: Nedsette komité i 2013.  
Ansvar: instituttleder, studieadministrasjon 

 
Tiltak 7: Jobbe videre med å styrke kullfølelsen til studentene, inkludert vurdere 
samt koordinere mentorordningen og utvidet studiestart. Vurdere nytte opp mot 
ressursbruk. 
Frist for gjennomføring: 2013 
Ansvar: Studieadministrasjonen, BA-leder 
 

Tiltak 8: Fortsette med kvalitetssikring av Innføring SOSANT 1000/1101 og 
Faghistorie/metode-kurset SOSANT 1600.  
Frist for gjennomføring: 2013 
Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: BA-leder, instituttleder, studieadministrasjon 
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Tiltak 9: Vurdere nye former for vurderingsformer og digitale verktøy i 

undervisning  
Frist for gjennomføring: 2015 
Milepæler for gjennomføring: 2013 ta opp temaet på et stabsmøte 
Ansvar: BA-leder 
 

Tiltak 10: Styrking av veilederrollen gjennom å ta opp problemstillinger på 
stabsmøter. Utarbeide beredskapsplan for håndtering av risiko/oppfølging av 
studenter i felt. Utarbeide gode rutiner for medveileder på phd. 
Frist for gjennomføring: 2013 

Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: Programledere og studieadministrasjon 
 
Tiltak 11: Fortsette fokus på gjennomstrømming på phd-programmet.  
Frist for gjennomføring: 2015 

Ansvar: Phd-leder, studiekonsulent 

 

 
Et samfunnsengasjert universitet 
 
Mål 3: Sosialantropologisk institutt skal levere sosialantropologisk kunnskap og innsikt 
av høy relevans og kvalitet til samfunnet rundt oss. Vi skal være synlige, og bidra gjennom 
utdanning av kandidater, arbeidet med alumniforeningen og i samarbeidet med Norsk 
antropologisk forening(NAF) til at operasjonaliseringen av sosialantropologisk kunnskap 
blir aktivt tematisert og videreutviklet. 

  
Risikovurdering  
Instituttets ansatte har en god tradisjon for å delta aktiv i samfunnsdebatt. Instituttet vil 
støtte de som ønsker å delta i slike debatter, men ser det ikke som et mål at alle skal 
være like aktive.  Alle prosjektsøknader skal si noe om formidling av resultater, og 
søkere vil oppfordres til å sette av prosjektmidler til dette. En risiko er at det ikke er satt 
av nok midler. 
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
 
Instituttet vil delta aktiv i planleggingen av SV-fakultetets jubileum i 2013. Instituttet vil 
jobbe for flere publikasjoner i Open Access, og at avhandlinger legges ut på web.  
Vurdere boklanseringsarrangement, samt fortsette med publiseringsfeiring. 
Kulturhistorisk museum har invitert til samarbeid om formidling av forskning. 
 
 

Tiltak 12: Planlegging av fakultetets jubileum 2013 og instituttets jubileum i 2014 

Frist for gjennomføring: 2014  
Ansvar: Instituttleder og plangrupper 
 

Tiltak 13: Økt fokus på formidling på web. Støtte Open Access-publisering 
gjennom HAU-net. Utnytte mulighetene bedre for publisering på Forskning.no og 
tilsvarende websider. Være aktivt med på fakultetets utprøving av sosiale medier. 
Frist for gjennomføring: 2013  
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Milepæler for gjennomføring: 2013.  

Ansvar: Instituttleder, informasjonskonsulent 
 

Tiltak 14: Arrangere publiseringsmarkeringer og boklanseringer 
Frist for gjennomføring: 2014  
Ansvar: Administrativ leder 
 
 

Et handlekraftig universitet 

 
Mål 4: Instituttet skal forvalte sine ressurser på en slik måte at det skaper robuste 
forsknings- og utdanningsmiljø av høy kvalitet  
 
Risikovurdering  
UiOs arbeid med administrativ utvikling (prosessen Internt handlingsrom) vil kreve 
aktiv deltagelse og innspill fra alle, men spesielt administrativt, ansatte. Det er høy faglig 
aktivitet ved instituttet, det kan være fare for at aktivitetene virker lite samlende. Det 
blir viktig å skape felles arenaer som samler hele staben. En redusert stab øker faren for 
at ansatte ikke får nok/sammenhengende tid til forskning og publisering. 
 
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
Instituttet skal arbeide for bedre og mer målretta utnytting av potensialet for 
ekstern finansiering. Det vil si at ekstern finansiering må bidra til å styrke forskning 
på områder som instituttet og forskerne selv ønsker å prioritere.  
 
 

Tiltak 15: Etikk, datalagring, NSD  
Frist for gjennomføring: 2015  

Milepæler for gjennomføring: I forbindelse med oppfølgingen av NFR-evalueringen 
(se tiltak 1) vil vi delta, i regi av Nasjonalt fagråd, i et samarbeid med de øvrige 
sosialantropologiske fagmiljøene om å utarbeide retningslinjer for bruk av 
sosiale medier i forbindelse med feltarbeid. SAI vil være i dialog med NSD om 
ivaretagelse av personvern og rapporteringsplikt sett i forhold til 
sosialantropologisk metode (deltagende observasjon), men også med hensikt å 
ivareta og fremme fagets metode.  
Vi vil bruke SV fakultetets nyorganisering av IT-funksjonen og deres utvikling av 
forsknings–IT som et redskap i å utvikle rutiner for datasikkerhet for den enkelte 
forsker og for forskergrupper/prosjekter ved instituttet. 
Ansvar: Instituttleder, masterleder, administrasjonen 
 

Tiltak 16: Utvikle klare retningslinjer/strategi for å søke ekstern finansiering, for 

å opprettholde prosjektaktivitet ved instituttet samt sørge for at EFP styrker 
snarere enn utarmer forskningsmiljøet ved instituttet, samt kunne gi god støtte til 
søknader  

Frist for gjennomføring: 2013  
Ansvar: Instituttleder, administrativ leder 
 

Tiltak 17: Støtte fellesaktiviteter som samler stab og forskergrupper internt på 
instituttet  
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Frist for gjennomføring: 2015   

Milepæler for gjennomføring: vurdere et fast publiseringsseminar og andre aktiviteter 
på tvers av forskergruppene, som støtter oppunder ansattes arbeid med og publisering 

av tekster.  
Ansvar: Instituttleder 
 

Tiltak 18: Oppfølging av prosessen rundt administrativ utvikling (Internt 
handlingsrom) som skal sikre god arbeidsdeling mellom administrative nivåer 

ved UiO og effektiv ressursbruk  

Frist for gjennomføring: 2013  
Milepæler for gjennomføring: Følge med på høringer og styrevedtak. Sørge for 
informasjon til ansatte, involvere også vitenskapelig ansatte i prosessen med høringer.  
Ansvar: Administrativ leder, administrasjonen 

 
 

Det gode universitetet 

 
Mål 5: SAI skal være et attraktivt og konkurransedyktig fagmiljø med godt arbeidsmiljø 
for studenter og ansatte. 

  
Risikovurdering  
Rekruttering av nye vitenskapelig ansatte blir sentralt for instituttet de neste årene, for 
å sikre en god overføring mellom generasjoner. Det blir flere avganger i den neste 
femårsperioden. Rekruttering er ressurskrevende, men må prioriteres høyt. Instituttet 
søker å rekruttere de beste fra inn- og utland, og må kunne tilby konkurransedyktige 
forhold for de ansatte.  
 
PRIORITERTE STRATEGIER:  
Instituttet ønsker å ha fokus på gode rekrutteringsprosesser. SAI skal ha fokus på å ta 
imot nye tilsatte på en god måte. Fokus på informasjon om prosesser og beslutninger 
gjennom stabsmøter og førstyrelunsj. 
 

 

Tiltak 19: Fokus på opplæring og god bruk av instituttstyret 

Frist for gjennomføring: løpende. Arrangere styreseminar jevnlig. 

Ansvar: Instituttleder, administrativ leder 

 

Tiltak 20: Likestillings- og internasjonaliseringstiltak – jobbe for tilsetting i 
professor II- stilling sammen med TIK senteret 

Frist for gjennomføring: 2013  

Ansvar: Instituttleder 
 

Tiltak 21: Bruke stabsmøtene aktivt, også til faglige diskurser. Videreføre 
førstyrelunsj der styresaker kan diskuteres med hele staben.  

Frist for gjennomføring: løpende  
Ansvar: Instituttleder og administrativ leder 
 
Tiltak 22: Fortsatt fokus på gode tilsettingsprosesser – sikre en god overgangsfase 
i en periode med flere avganger og nytilsettinger  

Frist for gjennomføring: 2013 
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Sørge for gode og ryddige prosesser rundt avganger og tilsettinger, for ansatte og 

instituttet, for søkere og komitè. Sørge for tilstrekkelig tid for behandling av tilsettinger. 
Ansvar: Instituttleder, administrativ leder, personalkonsulent 
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VEDLEGG: UiOs resultatindikatorer, tall for SAI 
 
 
Indikator Fakultetes mål 
1. Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk  1,5 publikasjonspoeng 

2. NFR-tildeling – volum  53 650 000  

3. EU-tildeling - volum 6 154 000 

4. Gjennomsnittlig gjennomføringstid (netto) for doktorgrader 3,5 år 

5. Studiepoeng per heltidsekvivalent 40,2 studiepoeng 

6. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter (inn/ut) av alle 10,5 % 

 
Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk (Mål SV 2014 = 1,5)  
 2007 2008 2009 2010 2011 
SAI 1,53 0,83 2,25 1,71 1,59 
 
Publisering og vitenskapelig årsverk (fra DBH/Styringskartet) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Årsverk 31 39 34 31 28 
Publ.poeng 47,5 32,6 76,0 53,6 44,8 
 
 
NFR-tildeling 
 2007 2008 2009 2010 2011 
SAI -2 206 -3 173 -1 098 -5 011 -5 672 

 
EU-tildeling: 0,- inntil 2012 (NOK 6556’ i 2012) 
 
Gjennomføringstid netto phd (Mål SV 2014 = 3,5) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
SAI 4,5 4,8 7,1 6,5 6,1 
 
Studiepoeng per heltidsekvivalent  (Mål SV 2014 = 40,2) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
SAI 49.3 38,3 39,1 40,8 41,4 
Fra og med 2011 er også alle enkeltemnestudenter registrert som deltidsstudenter – dvs 
med bare 1/3 krav til progresjon. Økningen fra 2010 til 2011 må i all hovedsak tilskrives 
denne tekniske endringen. 
 

Utvekslingsstudenter 
SAI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ut 1 2 4 - 1 3 3 8 
Inn 1 - - 3 1 3 6 2 
 

 


