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1. Innledning 
I løpet av 2004 konsoliderte instituttet sine studieprogrammer. Spesielt ble masterprogrammet 
gjennomgått for å effektivisere gjennomstrømming og oppfølging av studenter.    
 
Når det gjelder forskning har SAI hatt et produktivt år. De vitenskaplig tilsatte har publisert 
en rekke bøker og artikler, og flere konferanser er blitt holdt. Blant annet arrangerte instituttet 
et fagseminar for professor emeritus Ingrid Rudie. Foruten Ingrid Rudie holdt fem norske 
kolleger innlegg som belyste Ingrid Rudies antropologi og den formende periode i norsk 
antropolog som hun bidro til å skape. Instituttet arrangerte også et nordisk seminar om helse- 
og identitetsproblematikk sammen med Seksjonen for medisinsk antropologi, Medisinske 
fakultetet, UiO.  
 
Forskningsområdene ‘Transnational flow’ og ‘Natur og samfunn’ har fortsatt sitt høye 
aktivitetsnivå også i 2004. Transnational flow-programmet ble formelt avsuttet ved et seminar 
i Dubrovnik der alle forskerne som har vært aktive i programmet og noen inviterte gjester 
bidrog med innlegg. Innleggene er blitt redigert til en antologi som er sendt til forlag for 
publisering. ‘Natur og samfunn’ har fortsatt sitt litteraturseminar og dermed skapt et livlig 
diskusjonsforum for stipendiater og hovedfagsstudenter. I kjølevannet av at Transnational 
flow opphørte, begynte instituttet en diskusjon om utvikling av nye kjerneområder ved 
instituttet. 
 
 
 
 
 
Aud Talle       Max Demuth 
instituttleder       kontorsjef 
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2. Styringsorganer ved instituttet 
Ved Sosialantropologisk institutt finnes det to styringsorganer: Instituttstyret og Programrådet. 

2.1 Instituttstyret 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

Instituttleder Aud Talle. 
 
Stedfortreder for instituttleder Signe Howell. 
 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Arne Kalland.  
 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Geir Thomas Hylland Eriksen. 
 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Odd Are Berkaak.  
 
Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Universitetslektor Knut Nustad.  
 
Representant for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Førstekonsulent Kirsten Greiner.  
 
Representanter for gruppen studenter (to personer).  
 
Våren 2004: 
 
Cecilie Nordfeldt og Audhild Kennedy. 
 
Høsten 2004: 
 
Cecilie Nordfeldt og Aina Landsverk Hagen. 
 
Følgende vararepresentanter ble valgt:  
 

1. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Elisabeth L'orange Fürst 
2. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Christian Krohn Hansen. 
3. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Unni Wikan. 
4. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Harald Beyer-Boch 
5. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Sarah Lund 
 
1. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Universitetslektor Anne Waldrop. 
2. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Heidi Fjeld. 
3. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Dag Tuastad. 
4. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Maria Guzman. 
5. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Esben Leifsen.  
 
1. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Førsteonsulent Hege Handberg. 
2. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Avdelingsingeniør Frank P. Silye.  
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2.2 Programrådet 
 
Programrådet har bestått av følgende personer:  
 

1. Stedfortreder for instituttleder (fra instituttstyret) og leder for Programrådet: Professor 
Signe Howell.  

2. Kätlin Roovik og Audhild Kennedy representerte studentene høstsemesteret. 
3. Kätlin Roovik og Aina Landsverk Hagen representerte studentene vårsemesteret. 
4. Programleder (fast vitenskapelig tilsatt ved instituttet) oppnevnt av instituttstyret med 

ansvar for bachelorprogrammet: Professor Arne Kalland 
5. Programleder (fast vitenskapelig tilsatt ved instituttet) oppnevnt av instituttstyret med 

ansvar for master og ph.d.-programmet: Professor Arne Kalland.  
 
Studiekonsulent Inger-Lise Schwab har vært sekretær for utvalget. 
 
Programrådet har ansvar for:  
 

1. Avgjørelser om hvilke emner som skal inngå i programmet. 
2. At de emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet. 
3. At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmet til enhver tid er 

ivaretatt. 
4. Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmet og på 

kvalitetssvikt. 
5. Vurdere tilpassing av emnene til programmets overordnete målsetting. 
6. Kvalitetssikring av programmet. 
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3. Økonomi 2004 
Regnskap 2004 Inntekter Kostnader

Basisvirksomhet  
Overført fra 2003 2 418 000 0
Fordeling fra SV-fakultetet 21 261 000 
Andre inntekter 596 000 
Lønn  17 355 000
Drift  4 249 000
Totalt Basisvirksomhet 24 275 000 21 604 000
  
Ekstern finansiert virksomhet  
Overført fra 2003 0 0
Eksterne inntekter 2 969 000 
Lønn  1 700 000
Drift  938 000
Totalt ekstern finansiert virksomhet 2 969 000 2 638 000
 
Overført til 2005 
Regnskapsført resultat basisvirksomhet           2 671 000
Regnskapsført resultat eksternt finansiert        331 00
Totalt                                                               3 002 000
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4. Undervisning og forskning ved instituttet 
Forsknings- og undervisningsaktivitetene ved instituttet er omfattende og spenner over et vidt 
felt, så vel teoretisk som regionalt. Den enkelte ansattes forskning beskrives under punkt 11. 
Instituttets kompetansekatalog på instituttets nettsider, www.sai.uio.no, gir en god oversikt over 
bredden i forskningsaktivitetene.  

4.1 Lavere grads undervisning  

4.1.1 Studiereformen 
Studiereformen kan sies å ha gått seg til i 2004. Programrådet har videreført arbeidet med 
reformen men har foretatt kun mindre endringer, og dette på emnenivået. Strukturen på selve 
bachelorprogrammet er uendret. 
 
På bakgrunn av bedre informasjon og rutiner fra sentrale hold, fra fakultetet og fra instituttet 
virket det som om både nye og gamle programstudenter hadde en større forståelse av 
bachelorprogrammets struktur enn det som var tilfelle umiddelbart etter studiereformen. 

4.1.2 Emner på 1000-nivå  
I 2004 ble det kun undervist i de nye emnene på 1000- og 2000-nivået. Det ble ikke undervist i 
grunnfag (SOSANG95) i 2004.  
 
Våren 2004 ble det undervist i SOSANT1200 Former for ulikhet: sosiale hierarkier og 
maktforhold SOSANT1300 Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv 
SOSANT1400 Symbolbruk og erkjennelsesformer på 1000-nivået. SVMET1010 Kvalitativ 
metode var et tilbud på vårsemesteret og på høstsemesteret. 
 
Høsten 2004 ble det gitt undervisning i emnene SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi, 
SOSANT1100 Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold, SOSANT1131 Regional 
etnografi: Afrika, SOSANT1151 Regional etnografi: Oseania, SOSANT1173 Regional etnografi: 
Nord-Amerika.  
 
I forbindelse med undervisningen på SOSANT1100 ble det høsten 2004 arrangert en frivillig 
samling på OSI-hytta i Nordmarka. Dette er en videreføring fra grunnfaget og erfaringer viser at 
dette er et tiltak som bidrar til et godt faglig og sosialt miljø. Samlingen var beregnet for 
studenter på bachelorprogrammet. Studentinteressen var derimot noe dempet og kun en tur ble 
arrangert for om lag 70 studenter. 
 
Seminarundervisning var et tilbud på alle emner på 1000-nivået høsten 2004 og våren 2004. Det 
viste seg å være en noe uheldig løsning å arrangere all seminarundervisning på i etterkant av 
forelesningsrekken, slik det var tilfelle på alle tre SOSANT11XX emnene. 
Seminarundervisningen på SOSANT1200/1300/1400 foregikk parallelt med forelesningsrekkene. 
Deltakelse på seminarundervisning var frivillig 
 
Nye programstudenter anbefales å avlegge de første obligatoriske emnene det første året: 
SOSANT1000, SOSANT1100, og to av SOSANT1200/1300/1400, noe de fleste nye studenter 
valgte å gjøre. Emneopptaket til emnene på 1000-nivået gjenspeilte i tillegg at en del studenter 
har valgt en 40-gruppe i sosialantropologi. 
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Følgende emner ble gitt på 1000-nivået: 
SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi (10 sp) 
SOSANT1100 Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold (5 sp) 
SOSANT1131 Regional etnografi: Afrika (5 sp) 
SOSANT1151 Regional etnografi: Oseania (5 sp) 
SOSANT1173 Regional etnografi: Nord-Amerika (5 sp) 
 
SOSANT1200 Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold (10 sp) 
SOSANT1300 Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv (10 sp) 
SOSANT1400 Symbolbruk og erkjennelsesformer på 1000-nivået (10 sp) 
SVMET1010 Kvalitativ metode (10 sp) 

4.1.3 Emner på 2000-nivå  
Det ble ikke undervist i mellomfag (SOSANT200) i 2004.  
 
Overgangsstudenter med grunnfag fra før fortsatte sine studier med det som nå tilsvarer 
mellomfag, en kombinasjon av SOSANT2000 Generell antropologi (10 studiepoeng) og 
SOSANT2XXX Spesialiseringsemner (til sammen 20 studiepoeng). 
 
Overgangsstudentene var fortsatt godt representert på alle emner, noe som gjorde at enkelte 
emner måtte dimensjoneres for å ta høyde for høye påmeldingstallene. Dette var særlig tilfelle på 
SOSANT2XXX emnene, som mange overgangsstudenter trengte for å kunne avslutte sin 
fordypning i sosialantropologi. 
 
Våren 2004 ble det undervist i SOSANT2000 Generell antropologi: Grunnlagsproblemer og 
kjernespørsmål for å ta høyde for antall overgangsstudenter. Det ble i tillegg undervist i 
SOSANT2210 Etnisitet og nasjonalisme, SOSANT2260 Kjønn i samfunn, kropp og språk, 
SOSANT2340 Informasjonsteknologien i kulturen, SOSANT2410 Kosmologi og rituelt liv, 
SOSANT2530 Utvikling, SOSANT2560 Fra hekseri til vitenskap: håndtering av risiko i et kryss 
kulturelt perspektiv og SOSANT2710 Ære. 
 
Høsten 2004 ble det igjen undervist i SOSANT2000 Generell antropologi: Grunnlagsproblemer 
og kjernespørsmål, og emnet skal fra høsten 2004 kun undervises i på høstsemesteret. Det ble i 
tillegg undervist i SOSANT2220 Makt og autoritet, SOSANT2230 Nyere perspektiver på 
slektskap, SOSANT2240 Kjønn, tradisjon og modernitet, SOSANT2250, Anthropological 
perspectives on Norway and the Nordic countries (på engelsk), SOSANT2320 Globalisering og 
transnasjonal flyt, SOSANT2520 Bærekraftig utvikling og SOSANT2540 Psykologisk 
antropologi. 
 
Programstudenter gis en del frihet når det gjelder når de skal avlegge de obligatoriske emnene på 
2000-nivået. Det faktum at SOSANT2000 ble gitt både på våren og høsten åpnet for enda mer 
frihet i planleggingen av studieløpet. Mens alle studenter må avlegge 20 studiepoeng innenfor 
SOSANT2XXX (spesialiseringemner) er det ingen student som blir garantert fritt valg og 
studenter ble plassert etter rangeringspoeng og kapasitet. Unntaket her er emner der enkelte 
plasser holdes av for programstudenter fra Offentlig administrasjon (SOSANT2220), Kultur og 
Kommunikasjon (SOSANT2340), KFL (SOSANT2260), Utviklingsstudier (SOSANT2530), osv.  
 
Erfaringer med andre programstudenter på emner på 2000-nivået har vært blandet, og særlig 
seminarledere og eksamensstatistikk understrekker at studenter uten faglig forankring i 
sosialantropologi opplever det som vanskelig å avlegge emner på 2000-nivået. 
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Seminarundervisning ble gitt på alle emnene på 2000-nivået våren 2004, unntatt de to minste 
emnene SOSANT2410 og SOSANT2560, der foreleser kombinert felles forelesninger med 
seminarvirksomhet. Høsten 2004 ble det kun gitt seminarundervisning på SOSANT2000, da 
SOSANT2XXX Spesialiseringsemner ble i økende grad betraktet som seminarer i seg selv. 
Unntaket var SOSANT2220 hvor, grunnet høyt antall påmeldte studenter, undervisningen ble 
delt mellom en kombinasjon av fem felles forelesninger og to parallelle seminargrupper som ble 
arrangert fem ganger. 
 
Undervisningsformen på emner på 2000-nivået variert veldig, og erfaringer med alternative 
undervisningsformer ble høstet med innføringen av SOSANT2260 (med tre timers forelesninger 
+ tre timers seminargrupper og semesteroppgave), SOSANT2230 (to forelesninger á to timer to 
ganger i uken) og SOSANT2320 (én felles forelesning og en hyttetur). Tilbakemeldingene fra 
studenter tilsier at de var stort sett fornøyd med litt variasjon, mens mange samtidig etterlyser 
undervisning som strekker seg utover ett semester. 
 
Følgende emner ble gitt 2000-nivå: 
 
Våren 2004: 
SOSANT2000 Generell antropologi: grunnlagsproblemer og kjernespørsmål (10 sp.) 
SOSANT2210 Etnisitet og nasjonalisme (10 sp.) 
SOSANT2260 Kjønn i samfunn, kropp og språk (10 sp) 
SOSANT2340 Informasjonsteknologien i kulturen 
SOSANT2410 Kosmologi og rituelt liv (10 sp.) 
SOSANT2530 Utvikling (10 sp) 
SOSANT2560 Fra hekseri til vitenskap: håndtering av risiko i et krysskulturelt perspektiv (10 sp) 
SOSANT2710 Ære (10 sp.) 
 
Høsten 2004: 
SOSANT2000 Generell antropologi: grunnlagsproblemer og kjernespørsmål (10 sp.) 
SOSANT2220 Makt og autoritet (10 sp.) 
SOSANT2230 Nyere perspektiver på slektskap (10 sp) 
SOSANT2240 Kjønn, tradisjon og modernitet 
SOSANT2250 Anthropological perspectives on Norway and the Nordic countries (10 sp.) 
SOSANT2320 Globalisering og transnasjonal flyt (10 sp) 
SOSANT2520 Bærekraftig utvikling (10 sp) 
SOSANT2540 Psykologisk antropologi (10 sp.) 
 
Leder for bachelorprogrammet i 2004 var Arne Kalland. 

4.2 Høyere grads undervisning: Hovedfag og masterprogrammet  
 
Hovedfag 
Det ble ikke gitt undervisning på hovedfagsnivået i løpet av 2004, unntagen hovedfagsskrivekurs 
som ble arrangert for nest siste gang høsten 2004. Hovedfagsstudenter kunne høsten 2004 velge å 
følge litteraturseminaret ”Natur og samfunn” og få dette godkjent som valgfritt hovedfagskurs. 
 
Masterprogrammet 
Masterprogrammets andre kull ble tatt opp høsten 2004, og en del mindre endringer ble gjort på 
programmets eksamensstruktur. Videre ble det utviklet en del retningslinjer for 
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masterprogrammet, som ble gjort tilgjenglig for masterstudenter, blant annet Retningslinjer for 
studieprogresjon, utsatt studieplass, permisjon, deltidsstudier og fritak fra obligatoriske 
deltakelse, Retningslinjer for veiledning på masterprogrammet i sosialantropologi, Prosedyre og 
standard for avsluttende eksamen (SOSANT4090) på masterprogrammet og Retningslinjer for 
tildeling av SAI stipendet. 
 
Våren 2004 reiste det første kullet masterstudenter på feltarbeid. De fleste leverte feltrapport 
tidlig i august 2004 og alle besto.   
 
Høsten 2004 ble det undervist i SOSANT4100 Nyere antropologisk teori og SOSANT4010 
Metode og prosjektbeskrivelse for 1. semesterstudenter. Emnene bar preg av dårlig 
kommunikasjon mellom studenter, administrasjon og undervisningsansvarlige. Justeringer ble 
foretatt fortløpende for å korrigere for dette. Det gjaldt i hovedsak uklarheter rundt lengden og 
tidsperioden for praktisk øvelsen på SOSANT4010 og hvordan det selvvalgte pensumet skulle 
brukes.  
 
Tilbakemeldingene fra studenter og ansatte på masterprogrammet var fortsatt delte og studentene 
meldte sin misnøye inn til instituttet i form av skriftlige tilbakemeldinger og via sine 
representanter på programrådet. Studentene ønsket blant annet tilbakemelding på praktisk øvelse 
og en bedre spredning av fristene for skoleeksamen i SOSANT4010, hjemmeeksamen i 
SOSANT4100 og innelevering av prosjektbeskrivelse.  
 
I masterprogrammets struktur må SOSANT4010 og SOSANT4100 bestås før studenten kan 
fortsette på SOSANT4200 Feltarbeid. For å ta høyde for studenter som evt. stryker på 
SOSANT4010 og SOSANT4100 ble det også gitt et tilbud om å avlegge eksamen våren 2005 
(januar). Forutsetningen for ordningen var at studenten var meldt opp til eksamen i emnet høsten 
2004. Videre ble kravet om at alle obligatoriske aktiviteter på SOSANT4010 må være godkjente 
for å kunne gå opp til eksamen i emnene påfølgende vårsemester opprettholdt. Denne ordningen 
ble senere endret (våren 2005) slik at KUN studenter som har strøket på eksamen på høsten kan 
avlegge ny eksamen det påfølgende semesteret. Videre ble gyldighetsperioden for de 
obligatoriske aktivitetene på SOSANT4010 utvidet slik at studenter som ønsker å forbedre 
karakter på SOSANT4010 kan avlegge ny eksamen påfølgende høstsemester (vedtatt våren 
2005). 
 
Høsten 2004 ble det undervist i SOSANT4300 Skriveseminaret og SOSANT4400 
Litteraturseminaret for 3. semesterstudenter for første gang. Grunnet lavere enn forventet antall 
studenter på 3. semester studier ble det arrangert kun to seminargrupper på både SOSANT4300 
og SOSANT4400. Studentene uttrykte sin misnøye med denne ordningen, samtidig som de satt 
seg i mot kravet om obligatorisk oppmøte. Studentene på 1. semester leverte i tillegg en 
underskriftskampanje med ønsker om spesifikke temaer de ønsket undervisning i på 
SOSANT4400 for skoleåret 2005-2006. 
 
Programleder for masterprogrammet var professor Thomas Hylland Eriksen (V04) og 1. 
amanuensis Halvard Vike (H04). 
 
SAI studiestipend 
Instituttet tildeler stipendmidler fra SAI studiestipend i høst og vårsemesteret, primært i 
forbindelse med feltarbeid. I 2004 ble retningslinjene for SAI-stipendet endre slik at 
søknadsfristen nå sammenfaller med innleveringsfrist for prosjektbeskrivelsen. Videre ble det 
presisert at stipendmidler blir tildelt fortrinnsvis til ikke-europeiske prosjekter.  
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4.3 Høyere grads undervisning: Dr. Polit og Ph.D. 
I 2004 arrangerte instituttet skrive- og metode kurset og kurs i nyere antropologisk teori. 
Kandidater hadde også mulighet til å avlegge fakultetets kurs i vitenskapsteori. 
 
Tre dr.polit. kandidater disputerte i 2004: Frank Bruun, Hans Wiggo Kristiansen og Viggo 
Vestel. 
 
Ansvarlig for dr.polit.programmet i år 2004 var professor Thomas Hylland Eriksen (våren 2004) 
og 1. amanuensis Halvard Vike (høsten 2004). 

4.4 Andre undervisningsaktiviteter 
Fagkritisk dag 
Se punkt 8.3.2. 
 
Sosialantropologisk forum 
Se punkt 8.5.3. 

4.4.1 Undervisning utenfor instituttet 
 
SVMET1010 Kvalitativ metode 
SAI gav to forelesninger på det tverrfaglige emnet SVMET1010 som inngår i 
bachelorprogrammet i sosialantropologi, men som administreres av Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi. 

4.5 Opptak til lavere og høyere grad  
Høsten 2004 var opptaksrammen for bachelorprogrammet 150 studenter. 189 studenter takket ja 
til plassen på bachelorprogrammet. 
 
Høsten 2004 var opptaksrammen for masterprogrammet 50 studenter. Av 140 søkere var 51 
registrert som studenter ved studiestart høsten 2004. I tillegg til disse 51 fikk tre studenter 
innvilget permisjon, og en fikk avslag. 

4.5.1 Opptak til masterprogrammet 2004  
 
Med etablering av masterprogrammet fra og med høsten 2003, ble studenter tatt opp til hovedfag 
siste gang høsten 2002 og til masterprogrammet første gang høsten 2003.  
Instituttet har fortsatt ordningen med å gjennomføre opptak til høyere grads studier kun en gang i 
året, med studiestart i høstsemesteret. 
 
Ved opptak til masterprogrammet høsten 2004 var kravet: 

- fullført cand.mag.-grad med mellomfagsfordypning i sosialantropologi, eller  
- fullført bachelorgrad med 80 studiepoengs emnegruppe i sosialantropologi eller 

tilsvarende, eller 
- fullført godkjent tverrfaglig bachelorgrad med minst 60 studiepoeng i sosialantropologi. 

 
Sammen med opptakssøknaden skulle alle søkere levere en kortfattet prosjektskisse (ca. 1 side) 
inneholdende tema, problemstilling og sted for feltarbeid. Veileder ble tildelt på bakgrunn av 
skissen som i tillegg skulle bidra til at studentene kom raskt i gang med forberedelser til 
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feltarbeid og masteroppgave. Skissen var en obligatorisk del av søknaden, men lå ikke til grunn 
for rangering av søkere.  
 
For å kunne søke opptak til hovedfag, opererte SV-fakultetet f.o.m. høsten 1999 med et faglig 
minstekrav på 2,7 på samlet mellomfag eller mellomfagstillegget. Med innføring av ny 
karakterskala (A-F) ved UiO i 2003, fastsatte SV-fakultetet i tillegg et faglig minstekrav på C for 
søkere som har bokstavkarakterer.  
 
Søkere ble rangert etter vektet gjennomsnittskarakter på samlet mellomfag i sosialantropologi 
eller sosialantropologiske emner tilsvarende mellomfag.  
 

   
Søkere tilbudt plass på høyere grad 

 
 
 
 
År 

 
 
 
Opptaks
-ramme 

 
Karakter 
for 
garantert 
opptak 

 
 
Antall  
søkere 

 
Karakter på samlet mellomfag 

 
Andel 
kvinner 

 
Antall  
studenter  
som startet på  
høyere grad 

1997     120  V+H    
1998     109  V+H    
1999       77  V+H    
2000       95    
2001 76 2,4     79 Alle med 2,7 eller bedre 75% 65 
 
2002 

 
50 

 
2,5 

 
    75 

Alle med 2,6 eller bedre 
og noen med 2,7 

 
84% 

 
50 

2003 
Master 

 
50 

 
Fjernet 

 
  112 

Alle med 2,5 eller bedre 
eller B eller bedre: 57 personer 

 
72% 

 
52 

2004 
Master 

50 Fjernet 140 Karaktergrensen: 63,64 (dvs: en 
svak B i snitt) 

80% 51 

 
 
Søknadsmengden til høyere grad (hovedfag) har gått ned på slutten av 90-tallet og deretter 
stabilisert seg. Et oppsving høsten 2000 skyldtes trolig at ingen studenter ble tatt opp våren 2000, 
da instituttet fra og med høsten 1999 gjeninnførte ordningen med opptak kun en gang i året. 
Instituttet mottok hele 112 søknader til masterprogrammet høsten 2003,  – en økning i 
søkermengden som kan tilskrives at lavere grads studenter fikk anledning til å fullføre en 
bachelorgrad våren 2003. Dermed var det tilnærmet to kull som kunne søke seg til 
masterprogrammet: de som var ferdige med en cand.mag.-grad normert til fire år og de som 
hadde startet studiene med en cand.mag.-grad for øyet, men som hadde gjennomført minimum 
tre års studier tilstrekkelig til å oppnå en bachelorgrad.    
 
Høsten 2004 var det i igjen høyt antall i søkermassen: hele 140 søkere. Noe av dette høye tallet 
skyldes samme årsak som ved 2003, men må nok i tillegg kunne tilskrives det at 
søknadsprosessen ble svært mye lettere da det fra og med 2004 var mulig å søke over internett 
(Søknadsweb). Noen av søkerne (ca 10 stk) var i utgangspunktet ikke kvalifiserte for å søke eller 
oppga å ha søkt ”ved en feiltagelse”.  
 
Høsten 2004 var opptaksrammen til masterprogrammet på 50 (redusert fra 76 til 50 fra og med 
høsten 2002, jfr. vedtak i det akademiske kollegium 7. mai 2002).  
 
Med opptaksramme på 50 og tilnærmet to kull søkere, er det blitt stadig vanskeligere å komme 
inn på høyere grads studier i sosialantropologi de siste par årene, noe som også gjenspeiles i 
mellomfagskarakteren og det totale karaktersnittet til søkere som tas opp.  
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Høsten 2001 var søkere garantert opptak til hovedfag med karakter 2,4 eller bedre på samlet 
mellomfag, mens garantien for høsten 2002 ble satt ved karakter 2,5 eller bedre. Fra og med 
opptaket til masterprogrammet høsten 2003, fjernet man ordningen med garantert opptak basert 
på mellomfagskarakter. 
 
Høsten 2004 ga instituttet opptak til 65 studenter, hvorav 10 takket nei. Dermed skulle totalt 55 
studenter begynne på masterstudiet høsten 2004, men bare 51 startet fordi en fikk avslag på 
søknad om utsatt oppstart til høsten 2005, mens tre fikk innvilget permisjonssøknad. Av de som 
fikk tilbud om plass, var 80% kvinner. Antropologi er fremdeles et kvinnedominert fag og denne 
tendensen vedvarer. Det ble diskutert i opptakskomiteen å legge til grunn andre faktorer for 
opptak enn kun karakterer, for på denne måten både styre den tematiske og regionale retningen 
ved instituttet, samt å kunne påvirke kjønnssammensetningen. Dette ble ikke tatt videre, men ble 
foreslått som diskusjonssak av opptakskomiteen.  

4.5.2 Opptak til Ph.d. programmet 
Sosialantropologisk institutt hadde for år 2004 en opptaksramme til ph.d. programmet på 5 
kandidater.  
 
Opptakskomiteen til Ph.d. programmet har bestått av Signe Howell, Halvard Vike og Eduardo 
Archetti (høsten 2004). Våren 2004 besto opptakskomitéen av Thomas Hylland Eriksen. 
 
For det ordinære opptaket til Ph.d.-programmet år 2004 var det 14 søkere. Åtte av disse ble ikke 
tatt opp på bakgrunn av manglende finansiering mens seks ble avslått på faglig grunnlag. Ingen 
av søkerne ble tatt opp. 
 
Pr 31.12.04 var 25 kandidater tilknyttet instituttets doktorgradsprogram. 

4.6 Eksamen, sensur, studieprogresjon og gjennomstrømning  
Eksamener tilhørende tidligere studiestruktur (Cand.mag.- og Cand.polit.-studiet med 
grunnfag/mellomfag/hovedfag) er faset ut eller er under utfasing. Eksamen i SOSANG95 
Grunnfag ble arrangert siste gang våren 2004, mens siste eksamen i SOSANT200 
Mellomfagstillegg var høsten 2003. Både våren og høsten 2004 ble det arrangert eksamen i alle 
emner på hovedfag. Eksamen i SOSANT300 Innføring, SOSANT310 
Vitenskapsteori/antropologiske klassikere/regional etnografi, SOSANT320 Metode og 
SOSANT330 Prosjektbeskrivelse/etnografisk essay arrangeres siste gang våren 2005. Eksamen i 
SOSANT390 Hovedoppgave og avsluttende muntlig eksamen arrangeres siste gang våren 2007, 
med innleveringsfrist for hovedoppgaver 1. mars 2007.  
Det ble i 2004 arrangert eksamener på 1000-, 2000- og 4000-nivå i samsvar med 
emnebeskrivelser. 
 
Antall eksamensmeldte har holdt seg forholdsvis stabilt siden innføring av bachelor- og 
masterstudiet, men det var en god del flere eksamensmeldinger på 2000-nivå i 2004, 
sammenlignet med 2003.  
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Antall eksamenskandidater1 (tall fra Felles Studieadministrativt system):  
 
Emne H04 V04 H 03 V 03 H 02 V 02 H 01 V 01 

Grunnfag  43 49 351 191 265 198 246 

Mellomfag   1 8 67 80 75 77 

Hovedfag, Innføring 2 3 5 18 59 13 64 10 

Hovedfag, avsluttende 25 21 9 24 22 26 22 24 

1000-nivå 882 3322 862 3462     

2000-nivå 466 465 354 229     

4000-nivå 111 49 96      

 
Med etablering av bachelorstudiet, der en rekke emner erstatter grunnfag og mellomfagstillegg, 
kan man ikke lenger gå ut fra at alle studenter skal være heltidsstudenter ved SAI og avlegge 30 
studiepoeng per semester ved instituttet. Å se på studiepoengsproduksjon per student blir følgelig 
uten mening. Det man kan si noe om, er studiepoengproduksjon som sådan. Likeledes er andelen 
av de eksamensmeldte som møtte til, og besto, eksamen av interesse. 
  
Studiepoengsproduksjon og andel av eksamensmeldte og frammøtte som besto eksamen: 
 

Nivå  Semester Andel av de 
eksamensmeldte 
som besto eksamen 

Andel av fram- 
møtte på eksamen 
som besto eksamen 

Produserte 
studiepoeng 

V-02 51 % 79 % 8100 
H-02 52 % 84 % 6000 
V-03 38 %* 74 % 7920 
H-03 28 %* 70 % 840 

Grunnfag 

V-04 60 %* 81 % 1260 
V-02 73 % 81 % 1740 
H-02 65 % 92 % 1320 
V-03 75 % 86 % 180 

Mellomfag 

H-03 0 (kun 1) 0 0 
V-03 83 % 98 % 2100 
H-03 79 % 96 % 4910 
V-04 95 % 97 % 3150 

 
1000-nivå 

H-04 70 % 95 % 4210 
V-03 73 % 96 % 1670 
H-03 78 % 97 % 2770 
V-04 73 % 96 % 3550 

 
2000-nivå 

H-04 69 % 95 % 3200 
Master H-03 100 % 100 % 880 

                                                 
 
1 Eksamenskandidater er summen av eksamenskandidater i de ulike emnene (m.a.o. summen av antall 
eksamensmeldinger). Antall eksamenskandidater er således ikke lik antall studenter (m.a.o. ikke justert for 
persontall). De fleste studenter er eksamensmeldt i flere emner og antall studenter er følgelig lavere enn antall 
eksamenskandidater.  
2 Antall kandidater til emner på 1000-nivå i vårsemestre (SOSANT1200, 1300 og 1400) gjenspeiler ikke det faktum 
at eksamen gis som to deleksamener i hvert emne. 
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V-04 100 % (kun 2) 100 % 40 SOSANT4010 
H-04 92 % 100 % 920 
H-03 92 % 100 % 470 
V-04 100 % (kun 1) 100 % 10 

Master 
SOSANT4100 

H-04 89 %  100 % 510 
V-04 80 % 100 % 1100 Master 

SOSANT4200 H-04 100 % (kun 4) 100 % 120 
* Tallene er svært lave, da instituttet våren 2003 startet undervisnings- og eksamenstilbud i 1000-emner. De eksamensmeldte i 
Grunnfag planla å ta eksamen om igjen for å forbedre karakter og mange meldte seg opp for sikkerhets skyld, men hadde ikke 
seriøse intensjoner om å gjennomføre eksamen. Andelen eksamensmeldte som besto eksamen steg til 60 % våren 2004, da 
eksamensmeldingene var mer seriøse fordi det var siste mulighet til å ta grunnfagseksamen og evnt. forbedre karakter.  
 
På 1000-nivå var det 94 % av de eksamensmeldte som besto eksamen våren 2004. Tilsvarende 
tall for høsten 2004 var 70 %. På 2000-nivå var det 73 % av de eksamensmeldte som besto 
eksamen på våren og 69 % på høsten. Mellom 95 % og 97 % av de som avla eksamen på 1000- 
og 2000-nivå i 2004, besto eksamen. Strykprosenten på om lag 4 % er meget lav og betraktelig 
lavere enn på tidligere grunnfag og mellomfag der den lå på ca. 20 %. Atskillig lavere 
strykprosent på de nye bachelor-emnene kan skyldes flere forhold. Studentene tvinges og 
oppmuntres i større grad til å være fulltidsstudenter (både av universitetet og Lånekassen), 
emnene er mindre og oppleves kanskje som mer ”overkommelige”, det er mer undervisning i 
form av forelesninger og seminarer og det er flere eksamener som er spredd utover hele 
semesteret og gjør det nødvendig av å tilegne seg kunnskap tidligere.  
 
Mens SAI på grunnfag tidligere produserte om lag 14000 studiepoeng i året, er produksjonen 
nede i ca. 7000 på 1000-nivå. På mellomfagstillegget produserte instituttet om lag 3000 
studiepoeng i året, mens det produseres ca. 6000 på 2000-nivå. Totalt på lavere grad har altså  
studiepoengsproduksjonen gått ned fra om lag 17000 til ca. 13000 i året. Totalt på lavere og 
høyere grad ble det produsert 20945 studiepoeng i 2004. 
 
Det første masterkullet (2003-kullet) var på feltarbeid våren 2004. Av de 46 som var oppmeldt 
til å levere feltrapport i august 2004, leverte 37 og alle besto. Administrasjonen jobbet for å spore 
opp studentene som manglet. Fem av dem skulle ikke vært oppmeldt da de hadde fått innvilget 
permisjon eller forlenget feltarbeid i ett eller to semestre. De resterende fem har hoppet av studiet 
eller studerer ved annet universitet/annet program ved UiO. Høsten 2004 fulgte dette kullet 
undervisningen i SOSANT4300 Skriveseminar og SOSANT4400 Litteraturseminar som begge 
avsluttes først våren 2005.   
 
Det andre kullet masterstudenter ble tatt opp høsten 2004 og skulle gjennomføre SOSANT4010 
Metode og prosjektbeskrivelse og SOSANT4100 Nyere antropologisk teori i løpet av høsten.  
 
Det var 50 eksamensmeldte til SOSANT4010 Metode og prosjektbeskrivelse, hvorav 46 møtte til 
eksamen og besto. Karaktersnittet var C. Prosjektbeskrivelsene (obligatorisk aktivitet) holdt en 
jevnt høy kvalitet og de fleste studentene fikk prosjektbeskrivelsene sine godkjent i første 
omgang. Studenter som ikke fikk prosjektbeskrivelsen godkjent, ble gitt veiledning og ny frist for 
innlevering tidlig i januar. Alle prosjektbeskrivelsene ble godkjent i andre omgang. 
 
Til eksamen i SOSANT4100 Nyere antropologisk teori var 57 oppmeldt, 46 møtte til eksamen og 
alle besto. Karaktersnittet var B. 
 
På hovedfag er det fremdeles vanlig at studenter bruker flere semestre utover den normerte 
studietid på 2 ½ år. Statistikken for 2004 viser totalt 46 uteksaminerte hovedfagskandidater, 
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hvorav 21 fullførte i vårsemesteret og 25 i høstsemesteret, noe som er et betraktelig høyere tall 
enn de totalt 31 uteksaminerte i 2003.  
 
Karaktersnittet på alle større eksamener ved instituttet ligger på B eller C. I forhold til en ECTS-
fordeling/normalfordeling, ligger karakterene forholdsvis nær den normerte fordeling, men det 
gis generelt litt for gode karakterer og, mer spesifikt, for få karakterer i det nedre sjiktet. 
Karaktersnittet på avsluttende hovedfagseksamener er B. I forhold til en ECTS-
fordeling/normalfordeling, gis det for gode karakterer på hovedfagseksamener. 
 
SAI benytter én sensor for hver besvarelse ved de fleste eksamener. Før en sensor setter 
karakteren A eller F, skal hun/han konferere med emneansvarlig og eventuelt få denne til å 
krysslese besvarelsen. Det brukes to sensorer for hver besvarelse hvis det er få kandidater til en 
ordinær eksamen. Det brukes også to sensorer ved muntlige eksamener, samt i tilfeller der den en 
sensor mangler sensurerfaring eller det blir ansett som nødvendig for å sikre kvaliteten på 
sensureringen. Ved klagesensur og avsluttende hovedfagseksamener brukes to sensorer, hvorav 
minst én ekstern. 
 
For å sikre enhetlig bruk av den nye karakterskalaen ved de sosialantropologiske instituttene i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, vedtok Nasjonalt fagråd i sosialantropologi 9. mai 2003 å 
iverksette en utveksling av sensorer mellom instituttene. I tråd med denne såkalte 
kontrollfunksjonen, skal hvert institutt hvert semester la minst én sensurkommisjon i ett av 
emnene på hvert progresjonsnivå (1000-, 2000- og 4000-nivå) ha to sensorer, hvorav én ekstern 
oppnevnt blant de vitenskapelig ansatte ved ett av de tre andre universitetene. 
Våren 2004 var Arve Sørum utvekslingssensor i Trondheim, mens Jan Ketil Simonsen, NTNU, 
sensurerte ved SAI. Høsten 2004 var Arne Kalland utvekslingssensor i Bergen, mens Robert 
Minnich, UiB, sensurerte ved SAI. 
 
Alle institutter er fra 2004 pålagt å ha en ekstern tilsynssensor som blant annet skal vurdere 
eksamensresultater, sensur, eksamensformer og eksamensoppgaver i forhold til læringsmål, 
undervisningsformer og pensum. Tilsynssensor skal avgi rapport for hvert studieår. SAI har 
inngått kontrakt om tilsynssensoroppdrag med Olaf Smedal, UiB,  for perioden 15.08.04 – 
14.08.07. Smedal skal første gang vurdere og rapportere fra studieåret 2004/2005. 
 
Dr. polit: I løpet av 2004 disputerte tre kandidater. 

5. Doktorgrader i 2004 
 
I løpet av 2004 disputerte tre kandidater. 
 
5.1 Hans Wiggo Kristiansen 
Disputerte over avhandlingen Kjærlighetskarusellen. Eldre homoseksuelle menns livsfortellinger 
og livsløp i Norge. 
 
Prøveforelesningene fant sted torsdag torsdag 15. januar, aud. 2 Eilert Sundts hus. Tittelen på det 
oppgitte emnet var "En teoretisk diskusjon av identitetskonstruksjoner med utgangspunkt i eldre, 
homoseksuelle menns livsfortellinger." 
. 
Disputasen fant sted fredag 16. januar 2004, Ullevål kino. 2. De ordinære opponente var: 
Professor Don Kulick, New York University (1. opponent) og Associate Professor Annick Prieur, 
Aalborg Universitetet (2. opponent). 1. amanuensis Marianne Lien, Sosialantropoligisk institutt, 
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var koordinator for kommisjonen. Disputasen ble ledet av Professor Aud Talle, 
Sosialantropologisk institutt. 
 
Sammendrag av avhandlingen: 
Avhandlingen er basert på mer enn ett års feltarbeid på møtesteder for homoseksuelle menn i 
Oslo, samt livsløpsintervjuer med 23 menn født i mellomkrigstiden. Fokus i avhandlingen er 
hvordan mennene forteller om livene sine, og hva dette kan gi av innsikt om homoseksualitetens 
vilkår i vår nære historie.  
 
Drøftingen er tredelt, og hver av de tre delene belyser forskjellige sider ved eldre homoseksuelle 
menns livsløp og livsfortellinger. Den første delen tar opp ulike teoretiske og metodiske 
tilnærminger til livsfortellinger. Den analyserer hvordan eldre homoseksuelle menn skaper en 
sammenhengende og meningsfull framstilling av livet sitt, blant annet gjennom det de forteller 
om barndommen og ungdomstiden. I den andre delen skiftes fokus til det mannlige 
homoseksuelle livsrommet som mennene lærte å kjenne i perioden 1940-1970. Ved hjelp av 
livsfortellingene og andre kilder, gis det en beskrivelse av hvor seksuell og følelsesmessig 
tiltrekning mellom menn kunne virkeliggjøres i denne perioden. Fortellingene dokumenter at det 
mannlige homoseksuelle livsrommet var langt mer omfattende og variert enn man tidligere har 
antatt. I den tredje og siste delen tematiseres forskjeller og likheter mellom mennene hva gjelder 
livsløp, og hvordan disse forskjellene gjenspeiles i deres situasjon og selvforståelse i nåtid. Her 
drøftes fenomener som parforhold, vennskapsrelasjoner, ekteskap og forelderskap. Kristiansen 
legger vekt på den store variasjonen innenfor gruppen av eldre homoseksuelle menn – både med 
hensyn til hva slags livsløp de har hatt og med hensyn til hvordan de oppfatter sin situasjon i 
eldre år. 

5.2 Frank Jarle Bruun 
Disputerte over avhandlingen Identity and Social Change Among Elderly Men in Rural 
Botswana.  
 
Prøveforelesningene fant sted torsdag 24. juni i aud. 3, Eilert Sundts hus. Tittelen på det oppgitte 
emnet var Ethnography and the nature of anthropological inquiry. 
 
Disputasen fant sted fredag 25. juni 2004 i Georg Sverdrups hus, aud. 2. De ordinære opponenter 
var Professor Lawrence Cohen, Berkeley University (1. opponent) og 
Professor Suzette Heald, Brunel University (2. opponent). Professor Harald Beyer Broch, 
Sosialantropoligisk institutt, var koordinator for kommisjonen. Disputasen ble ledet av Dekanen 
Asbjørn Rødseth ved SV fakultetet. 
 
Sammendrag av avhandlingen: 
Eldre menns opplevelse av store sosio-økonomiske endringer er tema for Frank Jarle 
Bruuns avhandling. Han har studert hvordan en gruppe eldre menn i en landsby i 
Botswana presenterer seg selv i en tid der de opplever at dramatiske, men i stor grad 
positive samfunnsendringer rokker ved grunnleggende kulturelle verdier.  

Doktoranden beskriver hvordan gamle menn opptrer i husholdet og i politiske, juridiske og 
religiøse sammenhenger der de opptrer offentlig. I tillegg presenteres også en rekke intervjuer der 
gamle menn gir til kjenne sine egne opplevelser av det å bli gammel. Undersøkelsen viser store 
forskjeller i forventninger til alderdommen og hvordan det faktisk ble. Målet er å vise hvordan de 
i denne situasjonen skaper en meningsfull sammenheng mellom det som skjer og hvordan 
kulturelle symboler brukes for å vedlikeholde rollen som aktverdige patriarker selv om de i stor 
grad har mistet økonomisk og kunnskapsmessig kontroll over kvinner og yngre menn.  
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I analysen benytter Bruun seg av begrepet sosial identitet. Dette er en tilnærming som presenteres 
som en modell som skal gjøre det mulig å analysere aldring som en sosial konstruksjon. Altså at 
de gamle er aktive skapere av sin egen identitet innenfor visse strukturelle rammer. I denne 
undersøkelsen påvises det en nær sammenheng mellom sterke moralske vurderinger og den 
måten gamle menn opptrer på. Doktoranden sammenligner sine funn med Europeiskbaserte 
teorier om aktiv aldring, integrering og et inkluderende samfunn. 

5.3 Viggo Vestel 
Disputerte over avhandlingen A Community of Differences: Hybridization, popular culture and 
the making of social relations among multicultural youngsters in ‘Rudenga’, East Side Oslo. 
 
Prøveforelesningene fant fredag 29. oktober, Eilert Sundts hus, aud 1. Tittelen på det oppgitte 
emnet var What problems does the globalization of cultural forms pose for the analysis and 
conceptualisation of everyday life? 
 
Disputasen fant sted lørdag 30. oktober 2004 i Ullevål kino. De ordinære opponenter var: 
Professor Vincent Colapietro, Pennsylvania State University (1. opponent) og Professor Les 
Back, Goldsmith College, University of London (2. opponent). Professor Odd Are Berkaak, 
Sosialantropologisk institutt, var koordinator for kommisjonen. Disputasen ble ledet av 
settedekan Aud Talle ved Sosialantropologisk institutt. 
 
Sammendrag av avhandlingen: 
Avhandlingen er basert på to ett-årige feltarbeider utført med 5 års mellomrom, med 
utgangspunkt i en ungdomsklubb i Groruddalen. I motsetning til mediebilder der ungdom med 
innvandrerbakgrunn ofte assosieres med vold, kriminalitet, adferdsproblemer og liknende, 
beskriver doktoranden et miljø – som også inkluderer unge med norskfødte foreldre -  preget av 
positive sosiale relasjoner og sterke vennskapsforhold ungdommene imellom. De mest 
iøynefallende uttrykkene for dette var omfattende hilsningsritualer, et språklig fellesrepertoar der 
ord og uttrykk fra ulike språk blandes samtidig som norsk vektlegges som fellesspråk, samt 
hyppig bruk av musikk med innvandrerbakgrunn på klubbens diskotek. Samtidig dyrkes 
transnasjonale populærkulturelle uttrykksformer knytta til musikk (bla. hip hop, soul og 
house/techno), film og sport som, på sin side, dannet en ytterligere plattform for samhandling og 
fellesskap. Ved å legge mest vekt på likhet, samtidig som man både tolererer og verdsetter 
forskjeller uten å insistere på klare grenser, argumenteres det for at disse ungdommene har 
utviklet en vesentlig kompetanse og elastisitet i håndteringen av sosiale og kulturelle forskjeller 
seg i mellom. Bildet må likevel korrigeres noe ettersom jenter fra mer konservative muslimske 
familier ikke deltok i dette fellesskapet. Forruten detaljerte empiriske beskrivelser, vektlegges 
også en rekke teoretisk funderte analyser, i hovedsak basert på den amerikanske filosofen 
Charles S. Peirce’s semiotikk (tegnteori). 

6. Internasjonalt samarbeid og aktiviteter 
Internasjonalt samarbeid har vært, og er, viktig for instituttet.  

6.1 Internasjonalt samarbeid: University College og uio@utlandet 
Insituttet har i flere år hatt en Erasmus avtale med University College London. Avtalen gjaldt 
også for 2004, og plassen ble benyttet høsten 2004. 
 
SAI er også med på utvekslingssamarbeid som organiseres av UiO sentralt og fakultetet. Høsten 
2004 økte interessen blant studenter for delstudier i utlandet, og flere studenter valgt å avlegge 
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høstsemesteret i utlandet. Instituttets bacheorstudenter ble også gitt mulighet til å søke om 
studieplasser ved Goldsmiths College via studieprogrammet Kultur og kommunikasjon. 

6.2 Gjesteforskere  
Fahrad Maghsoudi, Universitetet i Bergen, har vært tilknyttet instituttet som gjesteforsker i hele 
2004. 

6.3 Instituttseminaret  
2004 var professor Signe Howell faglig ansvarlig person for instituttseminaret. Instituttseminaret 
ble organisert ved at de vitenskapelig ansatte inviterte foredragsholdere og at administrasjonen 
ved Kjersti Lillebø (høst 2004) og Kirsten Ingeborg Greiner (vår 2004) løste alle de praktiske 
aspektene ved arrangementene.  

 
6.3.1 Våren 2004 

• Instituttseminar onsdag 3.mars 2004: 
Adrian Franklin (Professor, Chair of Urban Studies, University of Bristol) 
Tema: Tourism and the ordering of globalization 
 

• Instituttseminar tirsdag 17. mars 2004: 
Orvar Löfgren (professor i etnologi, Universitetet i Uppsala) 
Tema: Drömmarna om ’den nya ekonomin’ – et kulturanalytisk fält 
 

• Instituttseminar onsdag 31.mars 2004:  
Laura M. Rival (University Lecturer in Anthropology and Development, University of 
Oxford)  
Tema: The Gender of the Soul in Amazonia 

 
• Instituttseminar onsdag 14.april 2004:  

Heidi Fjeld (stipendiat, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo) 
Tema: “Fra hushold til Hus: om betydningen av jord i analysen av polyandri i Tibet” 
 

• Instituttseminar onsdag 21.april 2004: 
Gro Ween (Post.doc., Norsk senter for menneskerettigheter) 
Tema: “Inför Lif eller Död? Southern Saami Customary Law and Perceptions of Rights” 
 

• Instituttseminar onsdag 5. mai 2004:  
Ulf Hannerz (Professor, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet) 
Tema:“Att forma nyhetslandskapet: tid och rum i utrikeskorrespondenters arbete” 
 

• Instituttseminar onsdag 12.mai 2004: 
Emilia R. Ferraro (Senior Reasearcher, Latin American Council of Social Science      
(CLACSO), Senior Vistiting Scolar, University of Oxford 
Tema: “The Dollarization in Ecuador: Perceptions on Foreign Money and the National 
State” 
 

• Instituttseminar onsdag 26.mai 2004: 
Clifford Sather (Professor, Universit of Helsinki) 
Tema: “Words and the Ethnosemantics of Iban Shamanic Ritual” 
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6.3.2 Høsten 2004 
• Instituttseminar onsdag 15. September 2004: 

Professor Charles (Biff) Keyes (University of Washington) 
Tema: “Monks, Guns and Rice: Theravada Buddhism, Political Violence, and Social Injustice.” 

 
• Instituttseminar onsdag 22. September 2004: 

Professor Richard Fardon (School for Oriental and African Studies, London University) 
Tema: “The chief, the missionary and the ethnologist – recording the lela festival in early 20c Bali 
Nyonga, Kamerun” 

 
• Instituttseminar onsdag 13. oktober 2004: 

Hal Wilhite (Research Fellow, Centre for Development and the Environment/Department 
of Social Anthropology, University of Oslo) 
Tema: “People from Nowhere: Gulf migration and its importance for changing consumption in 
Kerala” 
 

• Instituttseminar onsdag 27. oktober 2004: 
Professor Jukka Siikala (University of Helsinki) 
Tema:“Chiefs and civility of society: State and the society in Samoa“ 

 
• Instituttseminar onsdag 10. november 2004: 

Dr. Oscar Salemink (Vrije Universiteit Amsterdam) 
Tema: “Enclosing the Highlands: Socialist, Capitalist and Protestant Conversions of 
Vietnam’s Central Highlands” 
 

• Instituttseminar onsdag 24. november 2004:  
Dr. Haldis Haukanes (Universitetet i Bergen) 
Tema: “Mat, kjønn og miljø i det austlige Sentral-Europa” 
 

• Instituttseminar onsdag 1. desember 2004:  
Professor Richard Jenkins (University of Sheffild ) 
Tema: “From Vagabonds to the Global Village: Images of Change in a Danish Town.”  

 
• Instituttseminar onsdag 8 .desember 2004: 

Dr. Iris Jean-Klein (University of Edinburgh)  
Tema: “Anthropology and Palestinian Martyrdom: Discipline and Loss in 
Encounters with Controversial Subjects “ 
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7. Publikasjoner støttet av SAI 

7.1 Høyeregradsstudentenes årbok  
Hovedfagsstudentenes Årbok har i mange år publisert artikler produsert av hovedfags- studenter 
fra landets fire universiteter. Første utgivelse av årboka kom i 1987 og var resultat av Finse -
seminarene for hovedfagsstudenter ved de sosialantropologiske instituttene i landet. Initiativet 
ble tatt i håp om å øke kontakten mellom studentene ved de ulike universitetene, samt å gi 
hovedfagsstudenter anledning til å publisere. 
 
Se også 8.7.1 

8. Programutvalget 
Programutvalget er bindeleddet mellom studentene og de ansatte på instituttet, og erstatter det 
tidligere Fagutvalget etter bestemmelse sentralt på universitetet i forbindelse med 
universitetsreformen. Programutvalget er hjemlet i Universitetslovens § 27. På instituttnivå 
representerer programutvalget studentene i Instituttstyret og i Programstyret. På fakultetsnivå 
samarbeider PU med SVSU – Studentutvalget ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet. I tillegg til 
dette var programutvalget i 2004 det overordnede og koordinerende organet for forskjellige 
studentaktiviteter og foreninger ved instituttet. 

8.1 PU vårsemesteret 2004 
Leder:      Cecilie Nordfeldt, hovedfag 
Nestleder:     Audhild Roel, hovedfag  
Instituttstyre representanter:  Cecilie Nordfeldt, Audhild Kennedy 
Programrådsrepresentanter:   Kätlin Roovik, BA ; Audhild Kennedy 
Økonomi- og postansvarlig:   Rosanne Kristiansen, hovedfag 
SVSU-representant:    Maria Røhnebæk, hovedfag 
Informasjonsansvarlig:   Hedvig Bergrem, BA 
 
Sosialantropologisk forum:  
Faglig forums repr:   Christian Sørhaug, hovedfag 
Antropologer i arbeids repr:  Cecilie Nordfeldt 
Årboksrepresentant:   Audhild Kennedy, hovedfag 
Antropressrepresentant:  Marianne Bjerklund, BA 
Etnografisk forenings repr:  Cecilie Nordfeldt (ad hoc) 
Webansvarlig:    Cecilie Nordfeldt 

8.2 PU høstsemesteret 2004 
Leder:      Cecilie Nordfeldt, hovedfag 
Nestleder:     Aina Landsverk Hagen, MA 
Instituttstyre representanter:  Cecilie Nordfeldt, Aina Landsverk Hagen,  
Vara:     Audhild Kennedy, hovedfag 
Programrådsrepresentanter:   Kätlin Roovik, BA ; Aina Landsverk Hagen, MA 
Økonomi- og postansvarlig:   Rahima Parvin, MA 
SVSU-representant:    Hedvig Bergem, BA 
Informasjonsansvarlig:   Celine Loades, MA 
Webansvarlig:    Hedvig Bergem, BA 
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Sosialantropologisk forum:  
Faglig forums repr:   Jon Henrik Remme, hovedfag 
Antropologer i arbeids repr:  Cecilie Nordfeldt 
Årboksrepresentant:   Morten Kjeldseth Pettersen, hovedfag 
Antropressrepresentant:  Marianne Bjerklund, BA 
Etnografisk forenings repr:  Chimen Darbandi, BA 

8.3 Aktiviteter 2004 

8.3.1 Fagkritisk dag  
Programutvalget sto som arrangører for Fagkritisk dag 2004. Arrangementet ble gjennomført av 
et utvalg bestående av fra hovedfag: Kim Loraas, Bente Aster, Olav Eggebø, Cecilie Nordfeldt 
og Geir Erichsrud; og fra bachelor: Hedvig Bergem 
 
Det ble invitert fem antropologer til en paneldebatt over temaet Antropologien i samfunnet. 
 
De som var med i panelet på fagkritisk dag 2004 var Unni Wikan, Øyvind Fuglerud, Eduardo 
Archetti og Tian Sørhaug; Halvard Vike var ordstyrer. 
 
Følgende tekst ble utarbeidet som et grunnlag for debatten: 
 
”Antropologenes kunnskap hører ikke bare hjemme i akademia, men har også en viktig plass i en 
politisk virkelighet. Den brukes av så vel journalister som politiske aktører, som har sine egne 
agendaer. Samtidig har også antropologer sine motiver, som fagpersoner og politiske mennesker. 
Derfor spør vi 4 antropologer: 
 

1. Hva er det antropologiske prosjekt og hva gjør faget relevant i dagens virkelighet? 
2. Hva ønsker du å tilføre offentligheten, og hvordan ønsker du at ditt arbeid skal ha 

innflytelse? 
3. Hvilke strategier ser du for deg for å nå fram i en medieverden hvor kompliserte 

virkelighetsbeskrivelser og kulturkritikk har magre kår? 
4. Skiller du mellom deg selv som fagperson og som politisk menneske?” 

8.3.2 Ny struktur og kunnskapsoverføring 
I løpet av året har studentrepresentantene i Programutvalget gjort viktige erfaringer når det 
gjelder overføring av kunnskap fra år til år og effektivitet i PUs arbeid i og med at PU har vært 
koordinerende organ for mange forskjellige faglige og sosiale aktiviteter som ikke er en direkte 
del av det offisielle arbeidet til Programutvalget. Som en konsekvens av dette har PU innført to 
viktige tiltak: 
 

a) Tatt initiativ til å danne Sosialantropologisk forening (SAF) der alle studenter ved 
instituttet er medlemmer. SAFs oppgave er å koordinere arbeidet i de fem studentdrevne 
gruppene ved instituttet, Programutvalget, Årboka, Sosialantropologisk forum, 
Antropress og Etnografisk forening samt samarbeide med IWGIA Oslo og igangsette 
andre aktiviteter som hytteturer, kandidatfester og nye aktiviteter. Dette skal ikke minst 
gjøre arbeidet i Programutvalget mer effektivt og oversiktlig. Vedtekter for SAF ble 
utarbeidet høsten 2004 og vedtatt på allmøte 26. januar 2005.  

b) Det andre tiltaket var å lage en erfaringshåndbok med tips og veiledning for alle poster og 
oppgaver under SAFs utvalg og foreninger. 
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8.3.3 Betwixt and Between – høyeregradsstudenenes årbok 
Årboka på sosialantropologi er en tekstsamling basert på artikler fra høyeregradsstudenter ved 
landets fire universiteter. Første utgivelse var resultat av Finse-seminarene for 
hovedfagsstudenter ved de sosialantropologiske instituttene i landet. Initiativet ble tatt i håp om å 
øke kontakten mellom studentene ved de ulike universitetene, samt å gi hovedfagsstudenter 
anledning til å publisere. Forfatterne fristilles temamessig og det tas inn artikler som handler om 
alt fra tanker rundt (forestående) feltarbeid, metodiske erfaringer og utfordringer i felten, til 
analyser og teoretisk funderte betraktninger. Årboka er et unikt konsept både gjennom bredden i 
seg selv og som en mulighet for antropologistudenter til å publisere sitt materiale. Årboka er et 
ikke-kommersielt foretak som redigeres og utgis av hovedfagsstudenter ved Universitetet i Oslo.  
 
Årboka 2004 
Årboka 2004 kom ut i august 2004 og var den 14. årgangen siden første utgivelse i 1988. 2004-
utgaven inneholder 18 artikler, fra instituttene i Oslo (12 artikler), Bergen (3 artikler) og Tromsø 
(3 artikler). I forbindelse med endringer i gradsstrukturen ved universitetene utkom Årboka med 
nytt navn i 2004: etter en navnekonkurranse fikk Årboka navnet Betwixt and Between – 
sosialantropologistudentenes årbok 2004 master og hovedfag. Årboka 2004 ble lansert på en 
egen slippefest ved SAI, UiO. 
 
Redaksjonen har bestått av av Kjersti Lillebø (redaktør), Audhild Kennedy (økonomiansvarlig), 
Astrid Stensholt, Kjersti Smørvik og Hilde Tanggaard Linderud. 
 
Årboka 2005 
Arbeidet med Årboka 2005 ble igangsatt høsten 2004. Redaksjonen 2004 fikk inn 28 abstracts til 
artikler i desember 2004, fra Oslo (15 artikler), Bergen (9 artikler), Tromsø (2 artikler) og 
Trondheim (2 artikler). Det ser ut til å bli den mest omfangsrike Årboka noen gang. 
 
Redaksjonen har satset på sterkere promotering ved de andre universitetene, og tok høsten 2004 
initiativ til et samarbeid med Norsk Antropologisk Tidsskrift (NAT) om å velge ut en artikkel fra 
Årboka som skal trykkes i NAT hvert år. Utvelgelsen vil skje i samarbeid mellom redaksjonene 
og (foreløpig) vitenskapelig ansatte ved SAI, UiO. Det ble også utlyst en bildekonkurranse for 
forsidemotiv i november; resultatet publiseres ved utgivelsen, som også i 2005 vil markeres med 
en fest. 
 
Redaksjonen i Årboka 2005 består av Hilde Tanggaard Linderud (redaktør), Audhild Kennedy 
(økonomiansvarlig), Johannes Wilm (setting), Silje Førland Erdal, Chimen Darbandi, Morten 
Kjeldseth Pettersen og Cecilie Nordfeldt. 

8.3.4 Etnografisk forening 
Etnografisk Forening er en studentforening ved Sosialantropologisk institutt, UiO. Foreningen er 
ideel og skal fremme det sosiale miljøet ved instituttet.  
 
Vårsemesteret ble dette arbeidet drevet av leder i Programutvalget; det ble arrangert to fester (se 
1.3.4b).  
 
Fra høstsemesteret 2004 har foreningen blitt drevet av Chimen Darbandi (leder), Morten 
Kjeldseth Pettersen (økonomiansvarlig), Henrik Strand, Marianne Bjerklund 
(støttemedlem) og Rahima Parvin (støttemedlem). Det har vært det påtroppendes styres oppgave 
å få oversikt over tidligere års regnskaper og rydde opp i konti. Det har vært avholdt en fest på 
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fakultetets studentpub med et lite overskudd. I tillegg har foreningen deltatt i avvikling av 
slippfest for Årboka 2004. 

8.3.5 Sosialantropologisk Forum 
Sosialantropologisk forum samler faglige aktiviteter arrangert av studentene ved SAI. I 2004 var 
det Faglig Forum og Antropologer i Arbeid. 
 
Faglig Forum 
Faglig Forum er en del av Sosialantropologisk Forum. Hensikten er å være en møteplass for 
forskere og hovedfags- og masterstudenter ved SAI. Faglig Forum inviterer forskere til å 
formidle antropologisk teori eller presentere temaer de er spesielt opptatt av for øyeblikket. Det 
faglige fokuset i disse seminarene søkes primært å være av teoretisk karaktér, men forelserne gis 
anledning til å presentere det de selv mener er hensiktsmessig. Det legges opp til at foredragene 
avsluttes med spørsmål og diskusjoner, og deltakelsen vitner om stor interesse for dette forumet.  
 
Våren 2004 ble Faglig forum arrangert av Christian Sørhaug, Helga Stensholt Hem og Kjersti 
Smørvik. Høsten 2004 ble disse seminarene arrangert av Jon Henrik Ziegler Remme og Cecilie 
Nordfeldt. Det ble avholdt til sammen åtte seminarer. Følgende innlegg ble presentert i 2004:  

• ”Fra Rype til Høne; Ekteskapsritualets statustransformasjon av kvinnen” ved Runar 
Døving (SIFO) 

• ”Modernitet og Andre Tradisjoner; skråblikk på samfunnsvitenskapelig nærsynthet fra et 
Stillehavsståsted” ved Torgeir Kolshus (SAI) 

• ”Argentina er Malbec; vinens mening og identitet” ved Eduardo Archetti (SAI) 
• ”Tvetydighet som inntak til forståelse, kropp som subjekt og objekt, mat som substans og 

symbol” ved Elisabeth L’orange Fürst (SAI) 
• ”Kropp, kjønn og symbolske grenser” ved Jorun Solheim  
• ”Fenomenologi og antropologisk praksis” ved Arve Sørum (SAI) 
• ”Wittgenstein og antropologi” ved Jo Helle-Valle (SIFO)  
• ”Vitenskap, mirakler og andre kilder til legitimitet i (ny)religiøse bevegelser” ved 

Kathinka Frøystad (SAI) 
 
Oppmøtet på disse seminarene har vært meget bra, gjennomsnittet har vært rundt 25 personer per 
gang. Vi har fått positive tilbakemeldinger og god oppslutning både fra forelesere og studenter 
for disse møtene. 
 
Antropologer i arbeid 
Dette forumet er rettet mot antropologistudenter på alle nivåer. Antropologer som jobber i ulike 
sektorer inviteres til å fortelle om arbeidet sitt, og hvordan de gjør bruk av den antropologiske 
kompetansen i arbeidslivet. Enkelte innledere snakker mer generelt om antropologisk 
kompetanse i arbeidslivet, inkludert forskningsverdenen.  
 
Antropologer i Arbeid ble 2004 arrangert av Anne-Marit Hessevik, Cecilie Nordfeldt og Anita 
Wold. Det ble planlagt åtte møter i 2004; på grunn av sykdom ble tre avlyst – de fem møtene 
som ble holdt var: 

• Forskning og offentlighet ved Hallvard Vike (SAI) 
• Antropologien i det private næringsliv ved Erik Bach (Telenor) 
• Arbeidsmarkedet og den antropologiske kompetansen ved Karrieresenteret  
• Profilerte rettighetskjempere ved Long Litt Woon (Likestillingssenteret) og Petter Eide 

(Amnesty International Norge) 
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• Forskning og akademia ved Marianne Lien (SAI) og Runar Døving (SIFO)  
• Antropologer i frivillig sektor ved Unni Mathisen (MiRA-senteret) og Monica Fleisje 

(Norsk Folkehjelp) 
 
Det har vært godt oppmøte på disse diskusjonskveldene, med gjennomsnittlig 20 personer per 
gang, både lavere- og høyeregradsstudenter, og stor grad av dialog. 

8.3.6 Antropress 
Antropress er en nettbasert studentavis som tar opp bl.a. studentlivet ved instituttet, intervjuer 
med antropologer, bokanmeldelser, aktuelle mediasaker etc. Det ble utgitt fire utgaver av 
Antropress på nett i 2004. Redaksjon våren 2004 bestod av Kjersti Smørvik (redaktør), Marianne 
Bjerklund, Kathrine Tønnessen, Atsrid Stensrud og Kjersti Lillebø. I redaksjonen høsten 2004 
var Rahima Parvin (redaktør), Kathrine Veland, Marianne Bjerklund, Tom Magnusson, Ola 
Andersbakken og Ben Pedersen. 

9. Forsknings- og satsningsområder 
Sosialantropologisk institutt har i 2004 hatt to tematiske forskningsområder (NFR-finansierte 
"Transnational flows of concepts and substances" og ”Natur og samfunn”). 

9.1 “Transnational flows of concepts and substances” 
SAI var i 2004 i ferd med å avslutte et fireårig forskningsprogram (2001-2004), ”Transnational 
flows of concepts and substances”, finansiert av Norges Forskningsråd, som en del av en større 
satsing innen studier av globalisering og internasjonalisering i samfunnsvitenskap og humaniora.  
 
Gjennom en komparativ og empirisk tilnærming har prosjektet søkt å gi et antropologisk bidrag 
til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering 
innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. Noe av det som beveger seg er materielle 
fenomen som gjenstander, biologisk materiale, eller mennesker, mens andre er av immateriell 
karakter som begreper eller klassifikasjonssystem. Med utgangspunkt i begepene ”substanser” og 
’begreper’ har programmet rettet fokus mot fenomener som ’reiser’, og mot de endringer som 
skjer i det ulike ’substanser’ og ‘begreper’ beveger seg på tvers av nasjonale grenser (territorielle, 
juridiske, kulturelle). Programmet er forankret innenfor en antropologisk, fortolkende tradisjon, 
der sammenligning og solid etnografi er vesentlig. Syv ulike delprosjekt forankret i og på tvers 
av ulike regioner (Nord-Amerika, Norden Australia, Karibien) hver med spesifikt fokus på 
bestemte gjenstander, mennesker eller begreper i bevegelse danner utgangspunktet for 
komparativ analyse.  
 
Studier av globalisering fokuserer ofte på bevegelse, mobilitet og flyt, og mange antar at 
stabiliserende strukturer (nasjon, slekt, sted) vil få mindre betydning. Forskingsprogrammet 
’Transnational Flows of Concepts and Substances’ har blant annet vist at mobilitet og migrasjon 
ikke underminerer betydningen av slekt og sted. Snarere synes det som om forestillinger om 
genetisk slektskap og tilhørighet til sted får en stadig viktigere betydning for etablering av 
identitet og mening.   Mange søker faste holdepunkter, og ’røtter’, natur og blodsbånd blir tillagt 
nye identitetsskapende funksjoner.  Coca-Cola og McDonalds er blitt stående som 
nøkkelsymboler på globalisering i offentligheten, samtidig som fenomen som potensielt har langt 
større betydning, som harmonisering av regelverk, ofte går upåaktet hen. Studier av globalisering 
og transnasjonal flyt  bør i større grad søke å fange opp de mer subtile, men potensielt 
betydningsfulle dimensjoner knyttet til sosial og kulturell endring. For dette formålet er 
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antropologiske studier basert på langvarig feltarbeid, og gjerne med en historisk tilnærming, 
svært godt eg 
 
Forskningsprogrammet har hatt seks tilknyttede faste forskere, og en stipendiat:  professor Signe 
Howell, professor Marit Melhuus, professor Thomas Hylland Eriksen, professor Sarah Lund, 1. 
amanuensis Christian Krohn-Hansen og 1. amanuensis Marianne Lien, samt stipendiat Erik 
Henningsen.  
 
Internasjonalt samarbeid – workshops
Forskningsprogrammet avholdt i april 2004 en avsluttende workshop i Dubrovnik, med tittelen 
’Mobilising structures, structures of mobility; Globalisation and the Power of Place and Kin’, der 
også Keith Hart, Penny Harvey og Eric Hirsch deltok.  Skriflige bidrag ble i senere bearbeidet og 
foreligger (pr. august 2005) som et endelig manus, redigert av Marianne Lien og Marit Melhuus, 
med tittelen ’Holding Worlds Together; Ethnographies of Truth and Belonging’. Manuset er p.t. 
til vurdering for utgivelse ved Berghahn forlag (avsluttende rapportering fra prosjektet). 
 
Marianne Lien arrangerte sammen med Narmala Halstead en workshop ved EASA-koneransen i 
Wien med tittelen; Mobile Localities and Knowledge’.  
 
Publikasjoner 
Forskningsprogrammet har samlet i perioden 2001-2004 utgitt 10 artikler i vitenskapelige 
tidsskrift med refereeordning, 28 artikler i antologier og andre vitenskapelige tidsskrift, 9 bøker 
(hvorav to er ’kjernepublikasjoner’ en tredje kjernepublikasjon er underveis)., 8 bokanmeldelser, 
69 konferanseinnlegg, samt 8 hovedfagsoppgaver(pluss 2 i 2005). Av disse utkom 2 bøker, 13 
artikler/bokkaptler, 2 bokanmeldelser, 18 konferanseinnlegg og 7 hovedoppgaver i 2004. For 
detlajert oversikt, se http://www.sai.uio.no/forskning/global/activities/publications-
conferencepapers.html  
 
Studentaktiviteter 
Programmet har knyttet til seg 14 hovedfagsstudenter med stipend, samt utdelt mindre stipend til 
tre lavere grads språkstudenter. En student avla eksamen i 2002, ytterligere syv studenter avla 
eksamen i 2004, og sammen med to som har avlagt eksamen innen 1. oktober 2005 er nå i alt 10 
studenter uteksaminert. Disse er (tittel på oppgaven i parentes):  
• Bente E. Aster 2004: The ‘terrible’ child from Treichville. Musical lives in Abidjan, Cöte 

d’Ivorie.  
• Monica Sydgård Berntsen 2002: ATTAC- Et antropologisk studie av en transnasjonal sosial 

bevegelse.  
• Kjersti Berre 2004: "For when the guests come." The Introduction of Child Participation in 

Northern Ethiopia.  
• Anne Brekke 2004: Movements in transition. Exploring how the Body speaks the Language 

of Society.  
• Olav Eggebø 2004: ‘Jeg skulle gjerne hatt en onkel i Miami’. Om betydningen av den 

nicaraguanske migrasjonen til og fra USA. 
• Jon Harald Sande Lie 2004: Discursive Development Order and Local Informal Practices. A 

Development Project in Northern Ethiopia.   
• Anne Charlotte Lindblom 2004: Norsk på amerikansk, amerikansk på norsk. En studie av 

norskamerikanere i Minot, Nord Dakota, USA.  
• Maria Myrvoll 2005: ’Seychelles as pure as it gets’, Prisen å betale for et sted hvor tiden står 

stille.  
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• Kristin Opsahl 2004: Las mujeres solas. Sosiale og moralske implikasjoner av den mannlige 
emigrasjonen i Cuenca, Ecuador.  

• Audhild Kennedy 2004: ’Born of my heart’. A study of adoption in Dehli, India.  
• Geir G. Sæther 2005: How may different conceptions of time affect cross-cultural 

communication? 
 
Våren 2003 arrangerte stipendiatstudentene et en-dags fagseminar for andre hovedfagstudenter i 
sosialantropologi med interesse for temaet globalisering. Bidragene tar utgangspunkt i studentene 
empiriske arbeider, og ble i 2004 ferdigstilt og akseptert for utgivelse på Unipub forlag, under 
tittelen: ’Flyt og forankring; Ni antropologiske fortellinger om globalisering’, redigert av Inger-
Lise Schwab, Jon Harald Sande Lie, og Maria Myrvoll. Høsten 2004 ble det avholdt et kurs 
(SOSANT 2320) for bachelorstudenter under tittelen ’Globalisering og Transnasjonal Flyt’. 
 
Medieprofil  
Mediets navn Type innslag Dato 
NRK P2, Verdt å vite 
 
 
Apollon nr. 1 2004 
 
 
Apollon nr. 1 2004 
 
 
Apollon nr. 1 2004 
 
 
Lokal radio (KGJS) Minnesota 
 
Minnesota Public Radio 
 
NRK Radio 
 
 
West Central Tribune/ Associated 
Press /numerous newspaper across 
the US 
 
Aftenposten  
 
 
Diverse medier     
 

Program om betydningen av biologi og 
slektskap. Signe Howell 
 
’Hva er globalisering’ Intervju med Marianne Lien 
 
 
’Eksporterer ideen om barns beste’ Intervju med 
Signe Howell 
 
’Når verden tenker i kulepunkter’ Intervju med 
Erik Henningsen 
 
Intervju med Sarah Lund. Bev Ahlqvist. 
 
Intervju med Sarah Lund. Tim Post 
 
Intervju med Sarah Lund i Sunburg og Old Log 
Church. Jonas Sehuus 
 
Intervju med Sarah Lund om hennes prosjekt. 
Carolyn Lange 
 
 
Identitet og gener. Kronikk av Marit Melhuus og 
Signe Howell 
 
Thomas Hylland Eriksen  (vi har ikke prioritert å 
skaffe en fullstendig oversikt) 

2004 
 
 
mars 2004 
 
 
mars 2004 
 
 
mars 2004 
 
 
jan. 2003 
 
jan. 2003 
 
9/5/03 
 
 
25/11/02 
 
 
 
30/12/01 
 
 
01-04 

9.2 ”Natur og samfunn”  
Området "natur og samfunn" er et satsingsområde for SAI og kan deles inn i fire temaer: 
 
1) menneskenes tilpasninger til deres naturlige omgivelser;  
2) folks natursyn;  
3) oppfatninger og holdninger til de naturlige omgivelsene  
4) forvaltning av naturressursene miljøvern og miljødiskurser 
 
Av disse har det første lenge vært et viktig tema for antropologer, og kompetansen er god til tross 
for at det har vært en tendens til at temaet har fått mindre oppmerksomhet i de siste årene. Det 
samme kan til en viss grad sies mht. natursyn i ikke-industrialiserte samfunn. Det finnes 
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imidlertid få norske antropologiske studier av natursyn i industrisamfunn, inkludert vårt eget. 
Ressursforvaltning og miljøvern er nyere felt for antropologisk oppmerksomhet, noe som gjelder 
samfunnsvitenskapene generelt. Både innen offentlig forvaltning og i befolkningen generelt er 
det en vanlig oppfatning at ressursforvaltning og miljøvern er et fagfelt for biologi og andre 
naturvitenskaper. Slik glemmes det ofte at ressursforvaltning er mer et spørsmål om relasjoner 
mellom mennesker enn mellom mennesker og natur. Det er derfor nødvendig at samfunnsvitere 
tar en mer aktiv rolle når slike problemstillinger diskuteres. NFR har tatt initiativet til en serie 
konferanser under tittelen "Naturforvaltning og samfunnsfag", men det er symptomatisk for 
situasjonen at konferansene ble organisert av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med 
Østlandsforskning, og ingen av disse institusjonene er spesielt tunge innen samfunnsfagene. 
 
En bedre samfunnsvitenskapelig forståelse av ressursforvaltning og miljøvern er presserende i 
dagens samfunn men er også teoretisk utfordrende i seg selv. Det er bl.a. viktig å bedre vår 
kunnskap om forvaltningsregimer og hvordan de virker, om hvordan stadig nye grupper definerer 
seg som "stakeholders" og dermed søker å tilegne seg rettigheter til naturen (ofte ved hjelp av 
globale diskurser som "vår felles arv" o.l.), om samspillet mellom miljømessige og sosiale 
endringer, om sammenhengen mellom folks natursyn og deres praksis i naturen, om hvordan folk 
oppfatter endringer som naturgitte eller menneskeskapte, om folks oppfatninger av risiko, om 
hvorfor noen saker blir "miljøsaker" mens andre minst like viktige saker forblir glemt. 
 
SAIs egen satsing i 2003 
På denne bakgrunn ønsker SAI å bygge opp kompetansen ikke bare ved eget institutt men på sikt 
også i samfunnet forøvrig. En viktig oppgave blir å rekruttere hovedfagsstudenter til området. 
Anne Magnussøn som i 2001 ble ansatt som dr.grads-stipendiat på programmet, gjorde våren 
2002 feltarbeid i Svolvær. Deretter gikk hun ut i barselpermisjon. Benedicte Lindskog som ble 
ansatt som stipendiat i 2002, har vært tilknyttet programmet og har tatt ut deler av pliktarbeidet 
sitt med oppgaver i direkte tilknytning til satsningsområdet. Hun holdt sammen med Arne 
Kalland kurset ”Natur og samfunn” høsten 2002.  
 
Anne-Katrine Brun Nordby har i 2002 vært vitenskapelig assistent på programmet og har vært 
med å utvikle kursene SOSANT 2510 (”Natur og samfunn”) og SOSANT 2520 (”Bærekraftig 
utvikling”). Kursene forventes å stimulere rekrutteringen av MA studenter til å satse nå 
natur/kultur relevante forskningsoppgaver Hun har også ledet litteraturseminaret som også har 
vært godkjent som hovedfagskurs. Våren 2002 gikk vi gjennom samfunnsgeografers perspektiver 
på forholdet mellom mennesker og dyr, med utgangspunkt i to antologier: Animal spaces, beastly 
places (red. Chris Philo & Chris Wilbert) og Animal Geographies: Place, politics, and identity in 
the nature-culture borderlands (red. Jennifer Wolch & Jody Emel). På seminaret høsten 2002 tok 
vi for oss begrepet “indigenous knowledge” på grunnlag av: Indigenous Environmental. 
Knowledge and its Transformations. Critical Anthropological Perspectives (red. Roy Ellen, et 
al.) og A Yupiaq Worldview av A. Kawagley. 
 
Gisli Palsson ble i 2002 ansatt som Prof. II ved instituttet, og han brukes også som en viktig 
ressursperson innen satsningen. Våren 2002 holdt han et hovedfagskurs over tema ”Learning, 
skill, and practical knowledge”. 

9.2.1 Aktiviteter i 2004 
Våren 2003 arrangerte SAI en arbeidskonferanse i Åsgårdstrand: Om holdninger og handlinger 
med hensyn til naturen. Et utvalg av bidragene ble senere bearbeidet videre og redigert til et 
temanummer av Norsk Antropologisk Tidsskrift (1-2, 2004, 15. årgang). 
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Institutt seminaret fortsetter med god deltakelse, vårens semester ble avsluttet med et to dagers 
arbeidsseminar på Ankaltrud Gård i Nordre Land. Det var ti deltakere, alle med innlegg. 
 
Anne Magnussøn og Harald B Broch arrangerte en arbeidsgruppe i forbindelse med Norsk 
Antropologisk Forenings årsmøte i Oslo. Tittelen var Den uberegnelige naturen. Gruppen hadde 
9 bidragsytere, de aller fleste med utgangspunkt i instituttseminaret. 

9.3 “Public Understanding of Genetics” 
Det 3-årige EU finansierte forskningprosjektet Public Understanding of Genetics:  a cross-
cultural and ethnographic study of the “new genetics” and social identity, (EU Fifth Program: 
Quality of Life and Mangement of Living Resources) ble avsluttet i desember 2004. SAI deltok 
ved Signe Howell og Marit Melhuus. Avlsutningen ble markert med en konferanse i Barcelona 
der ti internasjonalt anerkjente forskere var invitert til å delta og til å få en forståelse av prosjektet 
og dets konklusjoner. Fire pampletter er publisert som del av formidlingen: 
 
PUG and  Governance in Europe 
PUG, race and ethnicity in Europe 
PUG and family in Euope 
PUG and food in Europe 
  
To redigert bøker vil bli publisert.
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10. Ansattes aktiviteter 

10.1 Fast vitenskapelig ansatte 

10.1.1 EDUARDO P. ARCHETTI (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Sport and National Identity in Argentina: The Role of Motor Racing and Boxing. 
I have worked in the past with football and polo as contrasting class sport practices in Argentina. 
I have explored the complex relationship between nationalism and masculinity. Argentina 
provides the ideal setting in which to study the intersection of masculine and national constructs; 
hybridisation, creolization and a culture of performance have all informed both gender and 
national identities. In my extensive list of publications with my findings I have discussed and 
addressed central theoretical issues, from the interplay of morality and ritual, to a comparison 
between the popular and the aristocratic, to the importance of ’othering’ in national constructions 
– particularly those relating to sport. I have now included motor racing and boxing as empirical 
field of analysis. I began my historical research in November with the help of one research 
assistant in Buenos Aires: Marcelo Massarino. I will produce by June/July one chapter in the new 
history of the Argentine Republic publish by the Argentinean National Academy of History and a 
paper to be presented in the EASE Conference in Cracow. I will continue to work on this 
problematique all the year 2003/2004. 
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10.1.2 ODD ARE BERKAAK (Professor) 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
Cultural constructions of place: Community Documentation of Cultural and Environmental Heritage 
in KwaZulu Natal. 
 
Påbegynt 01.01.03 avsluttes 31.12.05. Prosjektet undersøker den lokale kunnskapen og 
praksisene omkring natur og miljø, og kontrasterer denne med den ideologien som ligger bak 
etableringen av nasjonalparkene. Samarbeide med University of Natal, Durban. 

10.1.3 HARALD BEYER BROCH (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter:  
Avslutning av avhandling om barneidrett (håndball), kjønnsroller, interaksjon mellom spillere – 
spillere og trenere – spillere og foreldre – foreldre og trenere m.fl.. 
Forventet avsluttet usikkert. 
 
Kultur forankring og forandring: 
Planlegging av feltarbeid blant fisker og andre bofaste på de ytterste værene i Nordland. 
Feltarbeidsstart høst 2006.  Fiske, ressursutnyttelse, personsentret antropologi, religion og 
kjønnsroller.   
. 
Bedømmelsesarbeide 
Stipendsøknader inst for sammenlignende kulturforskning (26 søknader). 
 
Konsulentoppdrag 
Vurdering av dr. stip. prosjekt Veterinærhøyskolen. 

Medieomtale 
Deltakelse tidsskriftredaksjon: 
Bokomtale red. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 
 
Deltakelse i massemedier: 
Radio NOVA om kjærlighet. 
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10.1.4 THOMAS HYLLAND ERIKSEN (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
1. Fleksibilitet: Teoretisk, komparativt prosjekt. Igangsatt 010102, foreløpig er en internasjonal 
workshop arrangert (mars 2002), og en bok er under utarbeidelse på bakgrunn av denne. Målet er 
å undersøke fleksibilitetsbegrepets relevans i tilknytning til evolusjonsteori, handlingsteori og 
teknologi, med utgangspunkt i systemteoretisk/kybernetisk litteratur og nyere forskning. Mål: 
Avslutning i 2004 
 
2. Globalisering og tillit: Igangsatt (del av Transnational Flows). Studie av forholdet mellom det 
universelle og lokale nettverk, med utgangspunkt i antropologisk forskning. Skal avsluttes i løpet 
av 2004. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeide med andre. 
3. Human security. Igangsatt v-2004, i samarbeid med kolleger ved Vrije Universiteit 
Amsterdam. Mål: Å utforske trygghet/sikkerhet som antropologisk kategori, sett i lys av 
globalisering og økt utrygghet, i dialog med de antropologiske debattene om det postmoderne og 
deterritorialisering, og i forhold til kategorier som frihet og risiko. Tidsramme: 5 år.  
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10.1.5 ELISABETH L’ORANGE FÜRST (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
”Fire generasjoner kvinner – livshistorier og hverdagsliv i post-sovjetisk Moldova”. 
 
Prosjektet er basert på et longitudinelt/ multitemporært feltarbeid med vekt på deltakende 
observasjon og samtaler med primært kvinner, men også menn i Moldovas hovedstad, Chisinau. 
Sentralt i studien er en casestudie av fire generasjoner kvinner i en  
storfamilie av jødisk/ ukrainsk/ russisk/ moldovisk bakgrunn. Disse kvinnenes livshistorier gir 
innsikt i viktige sider av det tjuvende århundrets Europas politiske og ideologiske historie, men 
også i vår samtid.  
 
Feltarbeidet er avsluttet og skrivefasen innledet. Underveis er tilsammen åtte vitenskapelige 
artikler presentert, fire er publisert. Det planlegges å skrive en monografi om prosjektet. 
 
Bedømelsesarbeide 
Andre bedømmelser: 
Sensor ved Høgskolen i Telemark,  Bø 10.1:  Hovedfag i kulturstudier:  Suzanne Bancel:  

”Hustru og Moder. Metaforer i biblioteksprofesjonen og biblioteksinstitusjonen”.  (Veileder  
Hallvard Vike.) 
 
Medieprofil 

Deltakelse i massemedier: 
Intervjuet  av Åse Tynning til Magasinet/TV2 lørdag 29.5 ett innslag om amming. 
 
Intervjuet av Elin Fosshaug Olsø  for to oppslag i Adressavisen, i forbindelse med en feature-
serie ”Kvinner midt i Norge”: publisert i stort oppslag:  ”Slanker seg i det skjulte” 29. mai og 
”Fettfobi gir spiseforstyrrelser” 9. juni 
 
Intervjuet i NRK1 radioprogram Norgesglasset  1. juni om undersøkelsen som ble presentert i 
Adresseavisen 
 
Intervju i NRK P2, WOK av Merete Glorvigen om norske  julebord  3.12 
 
Verv 
Styremedlem ved SAI 
Styremedlem i Vitenskapsteori-seminaret ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo 
Styremedlem i Georges Sautreaus legat 
Styremedlem i NECEN (Nordic and East/Central European Network of Qualitative Social 
research) 
Styremedlem i  Programrådet  for BA-programmet ”Kjønn, feminisme, likestilling” (KFL) ved 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
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10.1.6 SIGNE HOWELL (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
1. Transnatioanal adoption in a global perspective.  Prosjektet om  
transantional adoptsjon blir avsluttet i løpet av 2005. Howell har  
deltatt på en rekke internasjonale konferanser og seminarer og har  
publisert og ferdigstilt flere artikler. 
 
2. Public Understanding of Genetics. Dette EU-finansierte  
forskningsprosjekt ble avsluttet i Desember 2004. Et avslutningsseminar  
med inviterte gjester ble holdt i Barcelona i desember. Flere redigerte  
monografier er under utarbeiding. 
 
3.  Malaysisiske urbefolkninger i endring. 
 
Andre kommentarer 
Gjesteprofessor i 3 uker ved Göteborg universitet. 
 
Konferansedeltakelse:   
EASA i september som invitert koordinator til én av plenumssesjonene 
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10.1.7 ARNE KALLAND (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Japanese perceptions of nature. Prosjektet tar sikte på å undersøke forholdet mellom japanske 
forestillinger og holdninger til naturen og folks adferd i/bruk av naturen. Dette prosjektet ble i 
2004 utvidet til også å omfatte andre deler av Asia, men da med fokus spesifikt på forholdet 
mellom religiøse forestillinger og adferd.  
 
Unveiling the whale: Discourses on whales and whaling analyserer hvalsaken som en diskurs og 
bygger på materiale fra fangstsamfunn så vel som fra miljøbevegelsen.  
 
De to prosjektene ovenfor er miljømessig relatert. 
 
Japans historie. Dette er en introduksjon til Japans historie. Teksten ble fullført i 2004, og en 
avtale ble inngått med Cappelen Akademiske om publisering i 2005. 
 
Shingu in the 1820s. Dette prosjektet vil være et narrativ om fiskerlandsbyen Shingu med 1820-
årene som etnografisk presens, men hvor tråder vil bli trukket både bakover og fremover i tid. 
Lite ble gjort med dette prosjektet i 2004. Utkast til fire kapitler foreligger. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
Hunting of marine mammals: Cultural aspects of resource management in the 
circumpolar region. Dette er et nordisk finansiert prosjekt (NOS-H) og fokuserer på utnyttelsen 
av sel og hval i det nordlige Atlanterhavet. Monografien Marine Mammals in Northern Cultures 
(skrevet sammen med Harald Beyer Broch, Frank Sejersen [København] og Mats Ris 
[Göteborg]) har ligget ferdig som manuskript men forlaget i Canada har somlet. I 2004 ble 
illustrasjonene gjort ferdige. Forventet utgivelse i 2005.  Miljømessig relatert. 
 
Encyclopedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures. Et 
prosjekt ledet av Helaine Selim hvor jeg inngår i redaksjonskomiteen. Leksikonet skal være en 
elektronisk utgivelse av Kluwer og vil ble et løpende prosjekt.  Miljømessig relatert. 
 
Bedømmelsesarbeide 
Refereevirksomhet: 
Cultural Anthropology (en artikkel) 
 
Andre bedømmelser: 
1)Sensor for japansk hovedfag, UiO (en)  
2)Søknader til NFR (fire, post-doc nivå) 
Søknader til det svenske STINT Thunbergstipendium (to post-doc) 
MA-thesis in Japanese, University of Canterbury (New Zealand) (en student) 
Medieprofil 
 
Deltakelse tidsskriftredaksjon (tidskrift, posisjon): 
Var sammen med Harald Beyer Broch gjesteredaktør for temanummer av Norsk Antropologisk 
Tidsskrift (Nr.1-2, 2004, 15. årgang) 
 
Satt i instituttstyret ved Sosialantropologisk institutt 
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Ansvarlig for BA-programmet ved Sosialantropologisk institutt 
• Medlem av styringsgruppen for Stillehavsasia-nettverket  
Medlem av tverrfaglig programstyre for BA/MA i afrikanske og asiatiske studier, UiO 
• Redaktør for bokserien “Man and Nature in Asia” ved NIAS/Curzon Press. 
 
Verv 
Satt i instituttstyret ved Sosialantropologisk institutt 
Ansvarlig for BA-programmet ved Sosialantropologisk institutt 
• Medlem av styringsgruppen for Stillehavsasia-nettverket  
Medlem av tverrfaglig programstyre for BA/MA i afrikanske og asiatiske studier, UiO 
• Redaktør for bokserien “Man and Nature in Asia” ved NIAS/Curzon Press. 
 
Andre kommentarer 
Hadde forskningspermisjon våren 2004. 
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10.1.8 CHRISTIAN KROHN-HANSEN (Førsteamanuensis) 
 
Egne forskningsprosjekter: 

1. Prosjektet ’Dominican Immigrants and Small Business in New York City’ (arbeidstittel). 
Prosjektet innebærer en studie i internasjonal migrasjon – i økonomiske strategier, 
etnisitet og politikk blant dominikanske innvandrere i New York. Feltarbeid i New York 
ble utført i perioder i 2002, 2003 og 2004. Jeg har startet skrivingen av et bokmanus på 
engelsk basert på dataene. Status pr. 31.12.04: Igangsatt.  

2. Prosjektet ’Negotiating Authoritarianism. Politics and Culture in the Southwestern 
Dominican Republic, 1920 – 1994.’ Prosjektet innebærer en studie i autoritær politisk 
historie. Jeg holder på å ferdigstille et bokmanuskript på engelsk. Status pr. 31.12.04: 
Igangsatt. 

 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre: 

1. Sammen med Knut Nustad redigerer jeg en bok på engelsk om staten. Bokens tittel er 
’State Formation. Anthropological Perspectives’. Boken er så å si ferdig og utkommer på 
Pluto Press i november 2005. Status pr. 31.12.04: Igangsatt. 

2. Sammen med seks andre av de ansatte ved instituttet har jeg deltatt i instituttets 
forskningsprogram Transnational Flows of Concepts and Substances (2001–2004) – dvs. 
et antropologisk grunnforskningsprogram om former for globalisering og 
internasjonalisering. Gjennom dette har jeg tatt del i seminar- og workshop-virksomhet, 
og skrevet ’papers’. Status pr. 31.12.04: Avsluttes. 

 
Verv 
Ethnos: Journal of Anthropology. Member of the International Board. 
 
Fagkonsulent for Norges Forskningsråd, områdene Kultur og samfunn; og Miljø og utvikling. 
 
Fra juni 2003 til mai 2004: Leder av arrangementskomiteen for Norsk Antropologisk Forenings 
årskonferanse i Oslo 7-9 mai 2004. Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom 
Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, NOVA og ISF, og var støttet av Norges 
Forskningsråd. 
 
Var emneansvarlig for to kurs ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo: kurset 
Sosant1200: Former for ulikhet: Maktforhold og sosiale hierarkier; og kurset Sosant2220: Makt 
og autoritet. 
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10.1.9 MARIANNE LIEN (Førsteamanuensis) 
 
Egne forskningsprosjekter  
a) Transnational Flows in food production: The Case of Tasmanian Salmon  
I januar/februar 2004 tilbrakte jeg en måned på feltarbeid i Tasmania, med særlig fokus på 
naturoppfatninger. Dette feltoppholdet supplerer og utdyper det jeg tidligere har gjort i 
forbindelse med feltarbeid i 2002, og har lagt grunnlag for videre publisering.  
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
Transnational Flows: 
Jeg koordinerer forskningsprogrammet ’Transnational Flows of Concepts and Substances’,et 
samarbeidsprosjekt med deltagerne på instituttet. 
 
Workshop i Dubrovnik 
Forskningsprogrammets siste og avsluttende internasjonale workshop ble arrangert i Dubrovnik 
25-28 april 2004, med Keith Hart, Penny Harvey og Eric Hirsch som inviterte deltagere. Tittelen 
på workshopen var Mobilising structures, Structures of Mobility: Globalisation and the power of 
Place and Kin.  Bidragene er senere bearbeidet i flere omganger, og foreligger i form av et manus 
til en antologi med tittelen ’Holding Worlds Together; Ethnographies of Truth and Belonging’.    
 
Workshop i Wien 
I forbindelse med EASA konferansen i Wien i september 2004, arrangerte jeg sammen med 
Narmala Halstead fra Cardiff University, en workshop med tittelen ’Mobile Localities and 
Knowledge’. Temaet for denne knyttet an til forskningsprogrammet Transnational Flows.  
 Ulf Hannerz har i tillegg holdt en gjesteforelesning for programmet.  
 
Konferansedeltakelse  
 
 Inviterte foredrag: 
’Domestication Downunder’, Atlantic Salmon Farming in Tasmania. Invitert paper presentert 
ved Wenner-Gren Sumposium ‘ Where the wild things are now’, 12-18 mars 2004, Tucson, 
Arizona.  
 
Weeding Tasmanian Bush’ Biomigration and the making of place. Invitert paper presentert for 
forskningsgruppen PEECS (Program on East European Cultures and Societies) ved NTNU 
Trondheim oktober 2004.  
 
Dogs, Whales and Kangaroos, Transnational Activism and Food Taboos. Invitert foredrag ved 
CFK, Centrum för Konsumentvitenskap, Handelshögskolan I Göteborg, 26. oktober 2004.  
 
Nordiske Råvarers Potensiale. Invitert innlegg ved Nordisk Kjøkken Symposium, København 
18. november 2004.  
 
Foredrag på egne workshops: 
 
‘Weeding Tasmanian Bush’ Mobility and Bioboundaries in and Australian island state. Paper 
presentert ved workshop ‘Mobilising strcutures, structures of mobility, Globalisation and the 
power of place and kin’. Dubrovnik, April 2004.  
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Weeding Tasmanian Bush’ Biomigration and the making of place.  Paper presenter ved workshop 
‘Mobile localities and knowledge’, EASA-konferansen i Wien, september 2004.  
 
Innlegg i regi av universitetet: 
 
‘Antropologer i arbeid’ Samtale med Runar Døving i regi av antropologistudentene ved SAI. 11. 
november 2004.  
 
Bedømmelsesarbeide 
Referee-arbeid m.m: 
-Deltatt i eksamenskommisjon for masteroppgave av Dorothy Mc Carthy, University of 
Tasmania, School of Sociology and Social Work, Juni 2004.  
-Referee for artikkel til Tidsskrift for Kulturforskning med tittelen ’Regjeringsmakt og 
motstandspolitikk, Betydningen av vitenskap – og historisk etnografisk metode.  
-Referee for artikkel til Agriculture and Human Values med titelen ’Cuisines of Poverty as 
Means of Empowerment, Arab Food in Israel.  
-Medlem av Norges Forskningsråds komité for samfunnsvitenskapelig forskning, Divisjon for 
Vitenskap. (Søknadsvurdering høsten 2004). 
 
Verv 
Vitenskapelig ansattes representant i fakultetssturet, SV, UiO. 
 
Doktorgradsopposisjoner: 
Politikkens teknologier, Produksjoner av regjerlig natur, ved Kristin Asdal, TIK, UiO. 16. april 
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10.1.10 SARAH LUND (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Local history projects and ethnic identity. A case from the upper mid west, USA. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
 
Globaliseringsprosjektet frem til Jul. Avsluttet 31.12.04. 
 
Bedømmelsesarbeide 
Andre bedømmelser: 
Stener Ekern. Doctorgrads manus for Hallvard Vike 
 
Andre kommentarer 
Jeg var i ½ stilling fra høsten 04. 
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10.1.11 MARIT MELHUUS (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter :  
To del prosjekter innenfor større forskningsprogram.  Del prosjektene planlegges å munne ut i en 
bok om  forståelse av slektskap, bioteknologi, lov og lovgivningsprosesser og staten.  Fokus bla 
på tiltagende biologisering (såkalt bio – sentrisme) av identiteter og implikasjoner dette har for 
oppfattelser av slektskap og betydningen av slektsskapsrelasjoner. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
The Transantional flow of Concepts and Substances, NFR finansiert forskningsprogram, ledet av 1. 
Amanuensis Marianne Lien, SAI, Universitetet i Oslo. Del prosjekt: Setting things in motion:  
human substances and their exchangeability.  The case of ova and sperm in Norway. 
 
The Public Understanding of Genetics. A cross-cultural and ethnographic study of the ”new 
genetics” and social identity finansiert av EU kommisjonen, ledet av Professor Jeanette Edwards, 
University of Mancheter.  Del prosjekt (sammen med Signe Howell): Transnational flow of 
genetic substances. 
 
Bedømmelsesarbeide 
Doktorgradsbedømmelser: 
Opponent, Ph.D; København Universitet, Institutt for antropologi. 
 
Refereevirksomhet: 
Iberoamericana, 1 artikkel 
 
Andre bedømmelser: 
Bok anmeldelse:  for Ethnos : anmeldelse av Jennifer Hirsch (2003) A courtship after Marriage. 
Sexuality and Love in Mexican Transnational Families, Berkeley: University of California Press. 
 
Konsulentoppdrag: 
NFR og Nansen fondet: Søknadsvurderinger ”ekspert uttalelse” for søknader til NFR og til 
Nansen fondet. 
 
Medieprofil: 
Deltakelse tidsskriftredaksjon (tidskrift, posisjon): 
Medlem av Advisory Board i: 
 
Iberoamericana 
Journal of Latin American Studies 
 
(har ikke forlaget på disse to – tror det første utgis av Latinamerika instituttet, Stockholm: det 
andre av Cambridge University Press; skal sjekke når jeg kommer hjem) 
 
Verv: 
-UiO: varamedlem i Styret for Universitetets Kulturhistoriske Museum 
-NFR: Oppnevnt (2004 – 2007) som medlem av Komitéen som vurderer tildeling av 
Forsknikngsrådets forskningspris – Møbius. 
 
Andre kommentarer: 
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Jeg har vært delvis sykemeldt gjennom våren 2004. Aktivitetsnivå må sees i lys av det. 
Men – jeg gjennomførte likevel en del virksomhet  på så vel nasjonale og internasjonale 
seminarer.   
 
Konferanser/Seminarer: 
 
Mai, Oslo 2004. NAFs konferanse. Jeg tok initiativ (på oppfordring av ansvarlig for NAF 
konferansen, Christian Krohn-Hansen) sammen med Sarah Lund til å organisere en ”workshop” 
på NAFs konferanse i Oslo: ”Etnografisk flyt og kontekstuell forankring” 
 
Paris, juni 2004.  Seminar i regi av PUG. 
 
September, 2004,Vienna: EASA 
Jeg ble også invitert av EASAs organising committee til å organisere, sammen med Jonathan 
Mitchell (University of Sussex) en ”invited session” om ”Ethnography – the cost of success”  
 
Desember, Barcelona. PUG. Closing Conference and Public Forum.  Invitert foredrag: ”Family 
and kinship and the Public Understanding of Genetics in Europe” 
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10.1.12 ARVE SØRUM (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
(1)    Den kultiverte tilværelse. 
  Sammendrag: Et kritisk blikk på forholdet mellom kunnskapssosiologisk teori og 

kulturanalyse.  
  
(2)   Bedamini-samfunnet i endring.  
 Sammendrag: En historisk fremstilling av Bedaminienes foranderlige livsverden fra kontakt 

med kolonimakt til dags dato.  
 
(3) Jimbaran. 

Sammendrag:  Jimbaran er en landsby på Bali. Prosjektet har to separate foci: et studium av 
ritualer knyttet til  den mytiske Barong figuren og individuelle variasjoner i håndtering av en 
fremvoksende turistindustri.  

 
Bedømmelsesarbeide 
Doktorgradsbedømmelser:  
Koordinator i doktorgradskomité ved SAI 
 
Stillingsbedømmelser:  
  
 (1)  Post. Doc. stipend ved SV fakultetet, UiO 
 

(2) Førsteamanuensisstilling ved UiB 
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10.1.13 AUD TALLE (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter :  
 

1) ’Women at a loss – twenty years after’, oppfølging av tidligere studier (1979-81)  blant 
maasaifolket i Kenya. Prosjektets tematisk fokus er på kontinuitet og endring, 
kjønnsrelasjoner og modernisering. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Institutt for 
sammenlignende kulturforskning (kortere feltarbeid er utført i april-mai, og i november 
2001). Utforming av et større prosjekt pågår. 

2) ’Female circumcision in exil’, studie blant eksilsomalier i London. Prosjektet forsøker forstå 
hvordan kvinnelig omskjæring som kulturelle praksis får sin utforming i eksilkonteksten. 
Feltarbeid og utskriving av materialet pågår. Prosjektet er utvidet med feltarbeid blant 
somaliske flyktninger i Norge, finansiert av Helsedirektoratet. 

  
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
 

1) ’Health and identity in risky times’. Seminar arrangert i samarbeid med Professor Benedicte 
Ingstad, Seksjonen for medisinsk antropologi ved Det medisinske fakultetet, UiO. 
Målgruppen for seminaret var det nordiske nettverket av medisinske antropologer. 
Seminaret samlet 30 deltakere, de fleste med innlegg. Et første utkast til spesialnummer av 
tidsskriftet Medical Anthropology Quaterly foreligger.    

2) ‘Health systems research and health promotion in relation to reproductive health in 
Tanzania’, NUFU samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (Senter for 
internasjonal helse), Universitetet i Oslo (Institutt for ernæringsfysiologi), og 
Universitetet i Dar es Salaam (Muhimbili University College of Health Sciences). 
Prosjektet er en community analyse av et lokalområde i Tanzania med spesiell vekt på 
reproduktiv helse blant ungdommer og på intervensjonstiltak for å forbedre gruppens 
helsestatus. 

  
Bedømmelsesarbeide 
 
Refereevirksomhet: 
Medical Anthropology Quaterly (2), Tidsskrift for Kulturstudier (1) 
 
Konsulentoppdrag 
Ledet evalueringen av svensk antropologi for Högskolerådet (Stockholm). 

 
Medieprofil 
Intervju Dagsnytt Atten, Aftenposten 

 
Verv 
Styremedlem, Institutt for sammenlignende kulturforskning. 
 
Andre kommentarer 
Organiserte (til sammen med Inger-Lise Schwab) og ledet Ingrid Rudie-seminaret til ære for 
Rudies avgang som professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.  
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10.1.14 HALVARD VIKE (Førsteamanuensis) 
 
 Egne forskningsprosjekter 

1. Prosjekt for Larvik kommune. ”Evaluering av organisasjonsmodellen i Larvik 
kommune”. 

2. Arbeid med boken ”Velferd uten grenser”, som ble utgitt i 2004. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
1. Prosjekt for Norsk sykepleierforbund. ”Kvinnelig bemanning”. Med Heidi Haukelien 
(frilansforsker) og Runar Bakken (Høgskolen i Telemark). 
 
Bedømmelsesarbeide 
Doktorgradsbedømmelser:  
Førsteopponent, Institutt for Planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø. 
Toril M. Ringholm:. ”Demokrati på dugnad. En studie av problemløsningsprosesser i norske 
lokalutvalg” 
  
Stillingsbedømmelser:  
Førsteamanuensis, SEFIA, Høgskolen i Oslo. 
 
 Konsulentoppdrag 
1. Veiledningsoppdrag for Sissel Tollefsen og Tone Elin Mekki, Høgskolen i Bergen i prosjektet 
”Kompetanse i eldreomsorgen”. 
2. En lang rekke foredrag for kommuner, organisasjoner og høgskoler. 
 
Medieprofil 
To-tre avisintervjuer. 
 
Deltakelse tidsskriftredaksjon (tidskrift, posisjon): 
Medlem i redaksjonsrådet i Tidsskrift for samfunnsforskning. 
 
Verv 
 
1. Leder av master- og ph.d – programmed ved SAI. 
2. Leder i Norsk Antropologisk Forening. 
 
Andre kommentarer 
Jeg viser til Norsk Antropologisk Forenings årsmelding. Den omtaler det arbeidet jeg som leder 
har initiert og gjennomført i foreningens regi i 2004. 
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10.1.15 UNNI WIKAN (Professor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Honour –related violence 
Min pågående forskning dreier seg primært om temaet vold i ærens navn.  
Dette fremtrer nå internasjonalt som et problemfelt som påkaller stadig større oppmerksomhet fra 
forskere, menneskerettighetsorganisasjoner, FN, EU, politi,  
jurister m.fl. Min egen forskning har et tosidig perspektiv: å dokumentere og analysere de 
transnasjonale prosessene og strategiene som i økende grad kan spores i æresbasert 
vold rettet mot kvinner, barn og ungdom. Samtidig reviderer jeg begrepene ære, skam og vanære 
slik de er fremstilt i antropologisk litteratur. Med andre ord arbeider jeg både teoretisk og anvendt, 
og i skjæringsfeltet mellom ulike disipliner som beriker hverandre. 
 
Bhutan: Kultur og samfunn 
Prosjektet bygger på 20 måneders feltarbeid i 1989-94, med korte gjenbesøk i2002 og 2003. 
Hensikten er å foreta en bred anlagt analyse av sosial organisasjon, flerkulturalitet, makt, kjønn og 
utviklingsproblematikk i et relativt uutforsket buddhistisk kongedømme.  Prosjektet hviler for tiden 
grunnet andre presserende oppgaver. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
 
Culture and Law 
Tverrfaglig forskergruppe nedsatt av Social Science Research Council, USA, med finansiering fra 
Russell Sage Foundation. Tyve deltakere med bakgrunn i jus, statsvitenskap, sosialpsykologi og 
antropologi.  Gruppen møtes en-to ganger i året. De fleste medlemmene har tidligere arbeidet 
sammen i annen SSRC arbeidsgruppe, “Ethnic Custom, Assimiliation, and the Law,” som står for 
flere publikasjoner. Finansiering denne gangen er ut året 2007. 
 
Bhutan: Kultur og samfunn 
Viser til punkt under Egne forskningsprosjekter. Et samarbeid er også inngått med Center for 
Bhutanese Studies i Bhutan. Samarbeidet innebærer både veiledning av bhutanesiske yngre forskere 
tilknyttet senteret, og forskningssamarbeid med seniorforskere. 
 
Bedømmelsesarbeide 
Stillingsbedømmelser: 
2 forskningsprofessorater for dansk humanistisk forskningsråd 
 
Refereevirksomhet: 
Oppgi navn på tidskrift og forlag og antall uttaleleser. 
American Ethnologist, 1 artikkel 
Cultural Psychiatry, 2 artikler  
Current Anthropology, 1 artikkel 
 
Konsulentoppdrag: 
Teamleader, UNDP, Assessment of Country Development Results, Yemen, 1997-2004. 

Sakkyndig, Borgarting lagmannsrett, 10.02 
Sakkyndig, Oslo tingrett, 01.03  
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Medieprofil 

Deltakelse tidsskriftredaksjon (tidskrift, posisjon): 

Editorial board, Anthropology (Journal of the Finnish Anthropological Society) 

Deltakelse i massemedier: 

NRK Dagsrevyen, TV2 nyhetene, Holmgang, Tabloid, Svensk TV, Sveriges radio, 
masse forskjellige radioprogram (deriblant Dagsnytt 18, Ukeslutt, Her og Nå, Sånn er livet), 
mange intervjuer  i mange aviser og tidsskrifter. Spesielt tildelingen av 
Fritt ords pris for 2004 resulterte i massiv medieoppmerksomhet. 
Verv 

Varamedlem til styret, SAI 
Varamedlem til Dr.politutvalget, SV-fakultetet 
Styremedlem, Center for Peace Studies, International Programs Center, The University of  
Oklahoma 
 
Andre kommentarer 
Konferanser/seminarer: 
Jeg deltok på følgende konferanser i 2004:  
16-18. jan. ”Religion and Law”. Social Research Center, USA. Konferansen holdt ved  
 Stanford University (med paper) 
 
4-6. juni. Jean Piaget Biannual Meeting: ”Social Development, Social Inequalities, and 
 Social Justice”, Toronto, Canada (keynote speech) 
 
17-18. sept. Skjervheimseminaret. (plenumsforelesning) 
1-2. nov. Nordisk ministerråd, ”Vold i hederns namn”. Stockholm (keynote) 
7-8. des. Regeringskansliet, Sverige. ”Expert meeting on Violence in the Name of 
 Honour”.  
 
Forøvrig holdt jeg to forelesninger og et seminar ved Emory Univ., Atlanta, USA,  
 18-19. okt.  og en forelesning ved L´institut d´etudes de Islam et des Sociétés du  Monde 
Musulman, Paris, 6. juni.  
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10.2 Midlertidig vitenskapelig ansatte 
 

10.2.2 HEIDI FJELD (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
 
Tittel: The Polyandrous House. Kinship, Marriage and Social Mobility in rural Tibet. 
Avhandlingen analyserer sosiale implikasjoner av de-kollektiviseringen av jordbruket i Tibet på 
1980-tallet, og fokuserer særlig på sosial mobilitet blant de laveste rangerte ’urene’ gruppene i 
Panamdalen i det sørlige sentral-Tibet. Prosjektet fokuserer på sosial organisasjon, og forankres i 
nyere antropologisk teorier om ekteskap, slektskap og sosial hierarkisering.  

10.2.3 KATHINKA FRØYSTAD (Universitetslektor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
”U-turn globalization: The case of New Age in India”. Dette er et fireårig postdoc-prosjekt som 
tok til i august 2003. I tillegg til å undersøke i hvilken grad nyreligiøse bevegelser i India er 
transnasjonale produkter eller resultat av ’californisering’ av hinduiske praksiser, vil det også 
problematisere andre forhold, deriblant den hyppige bruken av vitenskap som kilde til legitimitet. 
Feltarbeidet, som ble utført på nyreligiøse kurs, workshops og religiøse sentre i New Delhi og 
Haridwar, strakk seg inn i første halvdel av 2004, og arbeidet med å analysere materialet er nå i 
gang. 
 
Bedømmelsesarbeide 
Stillingsbedømmelser:  
Satt i komitéen som skulle innstille ny direktør for Nordic Centre in India (NCI). Grunnet endrede 
stillingsbetingelser, hadde vi to runder med utlysning og bedømmelse. NCI er et konsortium av 
nordiske universiteter og forskningsinstitutter, deriblant UiO, som tilbyr administrativ assistanse 
(bl.a. visum, bolig og kontakter) og kurs til nordiske forskere og studenter i India. 
 
Referee-virksomhet: 
NIAS Press /Curzon: Referee på bokmanus (antologi).  
  
Verv 
 
Varamedlem i Nordic Association for Asian Studies (NASA).  

10.2.4 MARÍA A. GUZMÁN GALLEGOS (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter: 
Tittel: ”Transnasjonale forvandlinger av Amazonas landskap: oljeutvinning og bistand” 
 
Sammendrag. 
Prosjektet gjennomføres i tre quichua-lokalsamfunn i Pastaza-provinsen i det ecuadorianske 
Amazonas. Prosjektet søker å belyse hvordan det Amazonas landskapet, og forholdet mellom 
landskapet og det quichua subjektet blir konstituert i en kontekst der transnasjonale oljeutvinning 
og bistand er svært viktig. Det legges vekt på ulike og divergerende praksiser slik som hagebruk 
og jakt så vel som produksjon og sirkulasjon av ulike tekster og kart. Istedenfor å skille disse 
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praksisene med utgangspunkt i dikotomien mellom det tradisjonelle og det moderne, blir 
divergerende praksisene forstått som utformende for et ”multiple” eller mangesidig landskap. 
Videre diskuteres hvordan Amazonas mangesidig landskapet og quichuaene inngår i utforming 
av rom (spacialities) som ikke kan tenkes kun som geografiske eller fysiske. Nettverk, 
sirkulasjon av objekter og subjekter samt ulike forholdet mellom kunnskap og makt ansees som 
sentrale. 
 
Andre kommentarer 
Deltakelse i konferanser: 
- Deltok i NAFs årlige konferanse, i mai 2004 med innlegget ”Teksters uniforme estetikk” 
- Deltok i Latinamerican Studies Association, section Ecuador  juni 2004  Quito – Ecuador, med 
innlegget ”De Supay i Santos: la constitución de cuerpos y sujetos en la Amazonía quichua. 
 
10.2.5 ERIK HENNINGSEN (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Tittel:” Managed Culture. Transnational Flow of Concepts of Organisational Change”.  
 
Over the last few decades the western world has witnessed the growing popularity of expert 
knowledge and forms of interventions that seek to reform formal organisations by way of 
employees' self, culture or informal group dynamics, rather than by way of "rational" 
bureaucratic systems. Expert consultants operating within this field seek to promote an enterprise 
culture in organisations. They seek to promote creativity and entrepreneurial qualities among 
their members, and the optimal balancing and functioning of teams. In many cases the concepts 
of management or organisational change relied upon by the experts, demand active responses by 
participants, for instance by engaging them in practical activities of a spectacular nature. The 
claims made on behalf of these concepts is that they contribute to the emancipation of 
employees, by overcoming conflicts or personal barriers and by making work more interesting, 
and serve as means to enhance organisational efficiency. On this subject I find the analytical 
perspective provided by Rose to be of particular relevance, due to its emphasis on the ways in 
which personal capacities and interpersonal affiliations (that traditionally have been perceived as 
a threat to the ordered functioning of organisations) are transformed into governable phenomena, 
through the workings of expert knowledge.  
The guiding assumption of this project is that these concepts of organisational change and the 
practices they engender undergo significant changes as they travel from one cultural context to 
another. On the basis of fieldwork conducted in Norway and the US, this project will compare 
the uses the concepts are subjected to in different cultural contexts, and illuminate questions 
concerning their contribution to globalisation processes. By focusing upon the actual encounters 
between the consultants and members of organisations, the project seeks to describe and analyse 
the social and symbolic processes that unfold in the events of seminars, courses, teambuilding 
etc. How do the consultants establish their authority as experts in relation to members of 
organisations? In which ways, and to what extent, are the modes of understanding and practical 
techniques implied in these concepts of organisational change given a specific local shape by 
consultants? What kinds of reactions do the concepts provoke in different organisational 
settings? The project particularly takes interest in the ways in which members of different types 
of organisations (both private and public sector) respond to the conceptions of work, self and 
organisation they are presented with on these occasions. In order to produce detailed analyses of 
the social and symbolic processes that are generated through these forms of expert intervention, 
the exploration of these events through participant observation is to be supplemented by 
prolonged studies of a limited number of organisations.  

 50



 
Ellers går prosjektet som planlagt. Prosjektet er en del av globaliseringsprogrammet på SAI. 
 
10.2.6 THORGEIR STORSUND KOLSHUS(Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter:  
Doktorgradsprosjektet ”Approaching a limit: politics, kinship and land rights in the wake of eco-
demographic processes on Mota, Banks Islands, Vanuatu”, ferdigstilles juli 2006. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
I samarbeid med dr Carlos Mondragon, Colegio de Mexico: ”Changing circumstandces of 
agriculture in Northern Vanuatu” 
I samarbeid med professor William Rodman, McMaster University, Canada: “Anglicanism and 
male cults on Ambae and Mota” 
 
10.2.7 BENEDICTE VICTORIA LINDSKOG (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Arbeidstittel for doktorgraden: Moral landscapes: A study of nature, 
values and belonging among Halh nomads of the Hangai Range, Mongolia 

10.2.8 ESBEN LEIFSEN (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Dr.gradsarbeid: Moralities and politics of belonging: Single motherhood, child abandonment and 
forms of care transfer in Quito, Ecuador. 
 
I prosjektet tar jeg for meg fenomenene forlatte barn og internasjonal og nasjonal adopsjon sett 
fra Quito, Ecuador. Flere ulike aktører og institusjoner belyses, slik som de som er involvert i 
omsorgsovertakelser, og dessuten de innenfor stat, sivilt samfunn og i internasjonale 
organisasjoner som deltar i politikkutforming innenfor barnevernsområdet. Omsorgsovertakelser 
studerer jeg både som en sosial og følelsesmessig prosess som omhandler oppløsning av og 
konstituering av familierelasjoner, og dessuten også som en juridisk og økonomisk prosess som 
avvikler og skaper slektskap. Politikkutformingsdelen av prosjektet omhandler det komplekse 
forholdet mellom den ecuatorianske staten og det sivile samfunn, og dette siste temaet analyserer 
jeg også gjennom bruk av førstehånds historiske kilder.  
 
Andre kommentarer 
Konferanser: 
NAF-konferansen i Oslo, 7 – 9.5.: På sesjonen Crossovers del I og II: Metode, teori og det 
etnografiske objektet, med eget innlegg: Staten, forvaltningsteknologier og adopsjoner i Quito, 
Ecuador – transport av noen analytiske begrep. 
 
2nd Meeting of the Latinamerican Studies Association on Ecuadorian studies, i Quito, 24 – 26.6., 
med eget innlegg: El hecho de criar y el hecho de formar parte: Formas constitutivas de 
parentesco entre mestizos del sector popular de Quito.  
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10.2.9 ANNE MAGNUSSØN (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Pågående doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen ”The Colour of Salmon” hvor jeg undersøker 
empirisk oppdrettslaksens materielle, kulturelle og sosiale kvaliteter med geografisk 
utgangspunkt i Svolvær, Lofoten. Gjennom å fokusere på oppdretts laksens sosiale biografi 
ønsker jeg å finne og belyse faktorer av betydning i etableringen av laksens verdi gjennom fasene 
for produksjon, sirkulasjon og konsum. Hva er forholdet mellom laks som spektakulært dyr og 
hverdagslig mat?   

10.2.10 YAEL NILSEN (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Tittel:” Another Place – The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and 
Discourses in Israel”. 
 
Prosjektet sikter på å analysere konflikter og kulturelle diskurser i dagens Israel. Studien 
fokuserer på den aktuelle konflikten mellom sekulære og religiøse, slik det uttrykkes og 
reproduseres i de sekulæres sosiale konstruksjon av byen Tel Aviv. Undersøkelsen av hvordan de 
”sekulære” daglig forfekter og kommuniserer deres visjon av Israel som en moderne, sekulær stat 
i, og i relasjon til, Tel Aviv, åpner for en analyse av konfliktens uttrykk, lokale, kulturelle og 
globale dimensjoner, samt dens implikasjoner for Israels nasjonsbyggingsprosjekt. Således tjener 
fokuset på den sosiale konstruksjonen av sted som en innfallsvinkel til en analyse av omfattende 
prosesser tilknyttet nasjonalisme, modernitet og globalisering.  
 
Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske 
jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale 
visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selvdefineringsprosess Israel 
gjennomgår i dag, i forbindelse med fredsprosessen og globale endringer.  
I sosiale diskurser er konflikten symbolsk representert i forestillingen om byene Tel Aviv og 
Jerusalem, som manifestasjoner av to "prototyper" israelske erfaringer, fremtidsvisjoner og 
levemåter. Noe forenkelt er dette en konflikt mellom det moderne/sekulære samfunn og et 
tradisjonelt/religiøst. Konflikten er manifestert i byenes fysiske og sosiale landskap.  
Prosjektet vil metodisk fokusere på hvordan de ”sekulære” produserer Tel Aviv som "Et Annet 
Sted", gjennom daglig praksis, mediediskurs og deltagelse i/unngåelse av offentlige nasjonale 
begivenheter. Således veksler analysen mellom ulike nivåer av diskurs, praksis og erfaring.  
 
En synliggjøring av denne interne konflikten, og en analyse av dens implikasjoner for Israels 
nasjonsbyggingsprosjektet, utgjør et viktig bidrag til antropologiske teorier om nasjonalisme, og 
om de lokale uttrykk av modernitet og globale ideologier. Prosjektet svarer også på en 
etnografisk mangel, da det komplekse, moderne og urbane Israel er fraværende i litteraturen. 
Videre, en nyansert forståelse av interne nasjonale konflikter grunnlaget for fredsarbeidet i 
regionen. 
 
Bedømmelsesarbeide 
Referee-virksomhet 
1 uttalelse om artikkelforslag til NUPI tidskriftet ”Internasjonal politikk” 
 
Medieprofil 
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Deltakelse i ”Ord front” NRK2 (radio) 

Andre kommentarer 

Deltakelse på konferanse med paper: 

NAF årsmøte, Oslo: ”Taste of the City – betraktninger om sted som smak og estetikk” 
EASA konferanse, Wien: ”Escapism, Endurance and Displacement: an analysis of coping with 
political violence at home” 

10.2.11 KNUT NUSTAD (Førsteamanuensis) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Oppfølgingstudiet av det urbane utviklingsprosjektet i Cato Crest, Durban, Sør-Afrika 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
 
Anthropology of the State. Redigert bokprosjekt med Christian Krohn-Hansen 

10.2.12 TONE SOMMERFELT (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
- Dr. polit. prosjekt med arbeidstittel: Marriage and wedding rituals among rural Wolof in 
contemporary Gambia 
 
Verv 
Varamedlem av Fakultetsstyret og Ansettelsesutvalg ved Samfunnsvitenskaplig Fakultet 
 
Andre kommentarer 

Sakkyndig Vitne i Borgarting Lagmannsrett 

10.2.13 DAG TUASTAD (Stipendiat) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Jeg ønsker med prosjektet å undersøke betydningen av slektskapsbånd i palestinsk politikk.  
Hvordan konstitueres og har slektskapsgrupper blitt konstituert gjennom ættelinje-
endogame ekteskap, og hvilken betydning har disse prosessene hatt for politisk 
organisering?  

Prosjektet er en komparativ studie av sammenhengen mellom sosial og politisk organisasjon i en 
palestinsk landsby i Israel, Deir al-Asad, og en palestinsk flyktningeleir i Gaza, Bureij.  
 
Feltarbeid gjennomført som planlagt ved lokalvalg i Deir al Asad, Israel høst 2003. 
Planlagavsluttende feltarbeid ved lokalvalg i Gaza i løpet av 2004, men disse er foreløpig utsatt 
på ubestemt tid. 
 
Andre kommentarer 
Har fra høsten 2003 arbeidet 50 % som universitetslektor ved Midtøsten og Nord-Afrika studier, 
HF, Universitetet i Oslo. Jeg har hatt 50% permisjon i 2004.  
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10.2.14 ANNE KRISTINE WALDROP (Universitetslektor) 
 
Egne forskningsprosjekter 
Post doktor prosjekt (NFR finansiert):  
Subjects, Citizens and Gender: Mapping the History of an Unauthorized Colony in New Delhi. 
Fokus for prosjektet er politisk mobilisering i forhold til staten blant kvinner og menn i et 
uautorisert boligområde i New Delhi, India. Prosjektet ble påbegynt i november 2003 og løper til 
mars 2007. I 2004 fikk jeg ordnet med forskningsvisum til India, og tilbrakte til sammen 1 
måned i New Delhi med feltarbeidsforberedelser. 
 
Bedømmelsesarbeide 
 
Referee-virksomhet: 
Ethnos, Routledge; 1 uttalelse 
City & Society, University of California Press; 1 uttalelse 
 
Andre kommentarer 

Forskningsopphold i utlandet: 

a) Jeg var tilknyttet Department of Sociology, University of California, Berkeley, som Research 
Affiliate fra 1/11-03 til 1/7-04. 
b) Jeg påbegynte datainnsamling i New Delhi, India for post doktor prosjektet jeg jobber med i 
november 2004. I forbindelse med dette er jeg tilknyttet Department of Sociology, Delhi School 
of Economics, Delhi University som Research Affiliate. 
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