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1. Sentrale hendelser i 2006 

 

Ansettelser og stillingsutlysninger 

I 2006 hadde instituttledelsen fokus på å øke antallet fast vitenskapelig ansatte ved 

Sosialantropologisk Institutt. Instituttet har i lengre tid hatt færre ansatte enn det plantallet 

som fakultetet har satt for SAI.  

To sakkyndige komiteer ferdigstilte sitt arbeid i løpet av våren 2006, og i juni fattet 

instituttstyret vedtak om å tilsette hele 3 førsteamanuenser. Tilfeldighetene ville det slik at alle 

de tre som takket ja til stillingene var fra Tyskland, men jobbet ved ulike universiteter i 

England. To av dem – Susanne Brandtstädter og Arnd Schneider - startet opp ved SAI i 

oktober og november 2006, mens Wenzel Geissler vil starte opp i august 2007.  

Med den store pågangen av utenlandske søkere, samt ansettelsen av hele tre utenlandske 

forskere, gjorde SAI seg markert langt utenfor instituttets grenser. Blant annet hadde 

Klassekampen et oppslag der fokus ble rettet mot norske akademikeres muligheter til å 

konkurrere om jobber med utenlandske søkere.  

Erfaringene fra disse tilsettingssakene viste oss at det var behov for å legge forholdene til rette 

slik at våre egne yngre forskere får muligheten til å kvalifisere seg for førstestillinger i 

konkurranse med utenlandske forskere. Derfor vedtok instituttstyret å utlyse 1-2 postdoc-

stillinger høsten 2006. Stillingen vil ikke bli besatt før i 2007.  

Det ble også utlyst en ny førsteamanuensisstilling med søknadsfrist 1. desember. 

Aktivitet rundt kjerneområdene 

SAIs kjerneområder for forskning ble vedtatt på det første styremøtet i 2006. Disse er: 1) 

Natur, kultur og samfunn, 2) Komparativ nordisk etnografi, 3) Politikk, kultur og identitet, og 

4) Minoriteter i en global verden: Kontinuitet og endring.  

Alle de foreslåtte kjerneområdene springer ut av og bygger videre på pågående 

forskingsinteresser og - aktiviteter ved SAI. Instituttet avsatte i 2006 midler til å styrke og 

utvikle kjerneområdene. I tillegg ble småforskmidlene delvis brukt til dette i 2006.  

Sammenhengende forskningstid 

Et sentralt spørsmål for SAIs forskere etter innføring av kvalitetsreformen i 2003 er hvordan 

det er mulig å få til sammenhengene tid til forskning. Nesten alle opplever at forskningstiden 

har blitt langt mer fragmentert etter at reformen ble innført. Dette går ut over muligheten til 

langsvarig fordypning i forbindelse med skrivearbeid, samt muligheten for å kunne foreta 

lengre feltarbeid/reiser.  

Saken har blitt diskutert på flere stabsmøter i 2006, og flere forslag til løsninger på problemet 

har kommet opp. Den nye instituttlederen vil jobbe videre med saken i 2007.  

Eksternt finansiert forskningsprosjekt i gang 

Det NFR-finansierte forskningsprosjektet Informal Child Migration in Europe (N-ICME) satte 

i gang aktivitet ved SAI i 2006. I tillegg til prosjektleder/professor ved SAI Elisabeth 

L’Orange Fürst, ble Esben Leifsen tilsatt som forsker på prosjektet i mars 2006. I august ble 

stipendiat Alexander Tymzcuk ansatt, mens forsker Cecilie Øien ble ansatt i desember 2006.  

 

NICME vil være forankret ved Sosialantropologisk institutt, men er et samarbeid mellom SAI 

og tre andre forskningsinstitusjoner. I tillegg til de personene SAI har ansatt på prosjektet, 
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deltar også Jørgen Carling (PRIO), Lise Bjerkan (FAFO), Guri Tyldum (FAFO) og Hilde 

Lidén (ISF). Prosjektet fokuserer på hvordan omsorgsnettverk utgjør et potensiale for barn og 

voksne omsorgspersoner som er involvert i uformell og illegal migrasjon til og innenfor 

Europa. I tillegg til fokus på migrantenes forhold til statlig kontroll, vil prosjektet konsentrere 

seg om de involvertes sosiale relasjoner, med særlig vekt på slektskapsbaserte 

omsorgspraksiser. Stikkord for undersøkelsen er praksiser og diskurser når det gjelder kjønn, 

slektskap, familie, barn/ungdom, individuelle rettigheter, kunnskap.  

 

Forskerne på dette prosjektet har i 2006 blant annet deltatt på Høringsmøte om internasjonal 

migrasjon og utvikling mellom Utenriksdepartementet og frivillige organisasjoner i det 

norske, sivile samfunn, organisert en workshop på EASA-konferansen i Bristol med temaet 

Informal child migration and transnational networks of care, samt deltatt på research 

workshop arrangert av Nordiska Afrikainstituttet og SIDA med UNRISD, Stockholm.  

Ansiktsløftning av kontorlokaler 

Instituttets fellesarealer (ekspedisjon, postrom, pauserom og kjøkken) fikk en ansiktsløftning 

høsten 2006 i form av ny maling på veggene og nye møbler. Alle ansatte ble i tillegg invitert 

til å komme med bilder fra sine feltarbeid. Planen er at bildene skal stilles ut i gangen og på 

pauserommet.  

Suksessen fortsetter på master 

Også i 2006 hadde Sosialantropologisk institutt suksess med gjennomstrømningen på master. 

Det første kullet etter kvalitetsreformen ble uteksaminert i 2005 og rekordmange 

gjennomførte på normert tid. I 2006 var dette tallet enda høyere. Av det første masterkullet 

høsten 2003, gjennomførte 32,3% på normert tid våren 2005. For kullet som startet på 

masterprogrammet høsten 2004, har gjennomstrømningen vært enda bedre. Hele 54,2% 

fullførte på normert tid våren 2006.  

Valg av ny instituttleder 

Halvard Vike ble i november valgt til ny instituttleder ved Sosialantropologisk Institutt for 

perioden 2007-2010. Marianne Lien ble valgt til nestleder. 
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2. Økonomi 2006 
 

I. Regnskap for 2006 

Under er en oversikt over hovedaktivitetene for 2006. Oversikten viser hva det ble budsjettert 

med i 2006 og hva som faktisk ble brukt. Regnskapet for 2005 er også tatt med for å kunne 

sammenlikne med tidligere års resultater.  I kommentarfeltet til høyre ligger det en forklaring på 

over- eller underforbruket.  

 
Tabell 1. Regnskap i hele tusen pr. 31.12.2006 

 

Aktivitet/ Hovedtiltak 
Regnskap 

2005 
Budsjett 

2006 
Regnskap 

2006 Avvik Kommentar 

Forskning:  
 

I forskning ligger det 
småforskmidler (tiltak 
100064), forskningsstøtte 
(tiltak 350000) og 
post.dok. (tiltak 390000).  
 575 1500 1243 +257 

Småforskmidler på 100 000 ble ikke brukt 
og det som ikke er blitt brukt, blir dratt inn av 
fakultetet. 
 
På forskningsstøtte ligger det driftsmidler og 
stimuleringsmidler. Vi reduserte i budsjettet i 
helhet på dette tiltaket. Forbruket er høyere 
enn budsjettert for en gangs skyld, men 
husk på at vi har redusert i budsjettet. 
 
På post doc-tiltaket er det underforbruk på 
250 000 som skyldes feilføring av lønn i 
deler av 2006.  
 
Den voldsomme økningen fra 2005 til 2006 
innenfor kategorien ”forskning” skyldes at 
postdoc ikke tidligere har ligget inne under 
denne posten.  

Forskerutdanning:  

I forskerutdanning ligger 
det bedømmelse og 
disputas (tiltak 400003), 
nye stipendiatstillinger 
(tiltak 4000014), og fast 
lønn og driftsmidler for 
stipendiater (tiltak 
410000).  2629 4146 3196 +950 

 
Her var forbruket mindre enn beregnet på 
bedømmelse og disputas.  
 
Driftsmidler til stipendiater ble heller ikke 
brukt i henhold til budsjettet, men de blir 
overført til neste år.  
 
Forsinkelser i ansettelse av stipendiater er 
hovedårsaken til underforbruket på dette 
tiltaket.  

Undervisning lavere 
grad (eksterne personer) 

 
(Tiltak 600000) 
 
 542 575 513 +62 

Forbruk omtrent som budsjettert.  
 
 
 

Undervisning 
/veiledning høyere grad 

(eksterne personer) 
 
(Tiltak 610000-612100) 334 551 627 -77 

Brukt mye til hovedfag veiledning, noe som 
kan skyldes at mange hovedfagsstudenter 
er kommet tilbake for å avslutte graden sin 
nå.  

Eksamen 
 

(Tiltak 690000-692004) 719 1000 737 +264 

Underforbruk som skyldes mindre bruk av 
eksterne sensorer enn planlagt. 

Formidling 
 

Tiltkak 700000 (NAF tiltak) 22 30 112 -82 
Får tilbake betalt fra NAF for refusjon av 
utlegget til 20% stilling av NAF sekretær. 

Annen faglig aktivitet 
 

Tiltak 800000-890000 
 9863 11072 11255 -183 

Dette tiltaket er sammensatt av veldig 
mange ulike ting. Vi har for det første hatt et 
underforbruk på lønn pga forsinkede 
tilsettinger av vitenskapelig ansatte. For det 
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andre fikk SAI høyere lønnsøkninger enn 
forventet gjeldende fra august. For det 
tredje har vi overbudsjettert 
sykepengerefusjoner (det har vært mindre 
sykemeldinger enn antatt). I tillegg har 
postdoc-stillingen blitt feilført på dette 
tiltaket deler av året. Til slutt har vi hatt et 
overforbruk på bedømmelse vitenskapelig 
stilling og bidrag til fakultetsbibliotek. 
 

Generell drift 
 

Tiltak 900000-904000 1706 2606 2883 -276 

Overforbruk ifbm. ombygging og vedlikehold 
(oppussing av fellesarealer) og IT-tiltak. 

 

Administrasjon 
 

Tiltak 990000- 990100 
2901 2824 2692 +132 

Kontorsjefs lønn er ikke belastet på SAI 
siden august. Så det er det som står som 
ubrukt. 
 

UTGIFTER  19291 24304 22990 +1316  

Overført fra forrige år -2671 -5231 -5231 0  

INNTEKTER -21978 -22636 -22559 77  

RESULTAT -5231 -3290 -4800   

 

 

II. Overføring fra 2006 til 2007 

 

Resultatet fra regnskapet viser en overføring på kr. 4,8 mill fra 2006 til 2007. Dette er mer enn 

budsjettert, men overføringene er likevel redusert i forhold til 2005. Da var overføringen på 5,2 

millioner kroner.  
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3. Undervisning ved instituttet 
Sosialantropologisk institutt tilbyr undervisning både på bachelor- og masternivå. 

Bachelorprogrammet har en opptaksramme på 115 studenter, mens masterprogrammet i 2006 

hadde en opptaksramme på 60 studenter.  

Etter innføringen av kvalitetsreformen skrives det egne rapporter om studiekvaliteten ved 

instituttets emner og programmer. Vi vil derfor ikke her gå igjennom alle sider ved instituttets 

utdanningstilbud, men heller trekke frem noen forhold vi mener det er grunn til å vie ekstra 

oppmerksomhet.  

Gjennomstrømningssuksessen fortsetter på master 

Også i 2006 hadde Sosialantropologisk institutt suksess med gjennomstrømningen på master. Det 

første kullet etter kvalitetsreformen ble uteksaminert i 2005 og rekordmange gjennomførte på 

normert tid. I 2006 var dette tallet enda høyere (se tabellen under) 

 

 

Startkull  

 

Antall 

registrert  

i kull 

 

Gjennomført masterprogrammet: absolutte tall og (% av antall 

registrert i kull) 

Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006 TOTALT 

Høst 2003 62 20 (32,3) 9 (14,5) 6 (9,7) 35 (56,5) 

Høst 2004 59   32 (54,2) 32 (54,2) 

TOTALT 121 20 9 38 67    

 

Av det første masterkullet høsten 2003, gjennomførte 32,3 prosent på normert tid våren 2005. 

For kullet som startet på masterprogrammet høsten 2004, har gjennomstrømningen vært enda 

bedre. Hele 54,2 prosent fullførte på normert tid våren 2006. Ytterligere seks studenter (10,2 

prosent) avla eksamen høsten 2006. 

 

Årsakene til den høye gjennomstrømningen har rot i følgende tiltak:  

- Forberedelse før opptak til masterstudiet – studentene må skrive en prosjektskisse når de 

søker om opptak til masterprogrammet i sosialantropologi.  

- Veiledning gjennom normert studieløp 

- Tilrettelegging for feltarbeid  

- Undervisning og eksamen 

- Oppfølging av progresjon 

- Opptak, eksamener og studierett 

- Kullfølelse 

- Dialog og åpenhet mellom studentene og ansatte 

Søkning til instituttets programmer 

Søkning til bachelorprogrammet: Ved opptaket til skoleåret 2006/2007 hadde sosialantropologi 

(49,3 poeng)sammen med sosiologi (49,7 poeng) det laveste karakterkravet ved SV-fakultetet for 

å komme inn på bachelorprogrammet.  

Søkning til masterprogrammet: På masterprogrammet har søkertallet gått noe ned. Våren 2006 

var det drøyt 90 søkere til masterprogrammet, mot over hundre året før. Parallelt med dette fikk 

også masterprogrammet i sosialantropologi en høyere opptaksramme. Et lavere antall søkere og 

høyere opptaksrammer har medført at en del av de som nå tas opp på programmet har lavere 

karakterer enn de som tidligere ble tatt opp. Dette er en utvikling som instituttet ikke ønsker, og 
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SAI har derfor tatt til orde overfor fakultetsadministrasjonen for å ta opp færre studenter til 

masterprogrammet. Dette medførte at opptaksrammene ble senket fra 60 i 2006 til 55 i 2007. 

Kjønnsfordeling på studieprogrammene 

Sosialantropologi har, i likhet med en del andre fag på SV-fakultetet utviklet seg til å bli et fag 

som flest kvinner ønsker å studere. På bachelorprogrammet i sosialantropologi, psykologi, kultur 

og kommunikasjon og utviklingsstudier er det en kvinneandel på over 70 prosent. På 

masterprogrammet i sosialantropologi er også kvinneandelen på over 70 prosent.  

Dette viser at instituttet må jobbe med å gjøre faget mer attraktivt også for mannlige søkere. 

Læringsmål og arbeidslivsrelevans 

Et mål for fakultetet for 2006 har vært å tydeliggjøre de ulike studieprogrammenes læringsmål og 

arbeidslivsrelevans.  Kandidatundersøkelsen som ble utført i samarbeid med HF dannet grunnlag 

for dette arbeidet. Det kom frem at kandidatene i sosialantropologi ikke hadde så god selvtillit og 

bevissthet i forhold til hva de kan, og at mange ikke greier å formidle dette til potensielle 

arbeidsgivere. Mange bruker også lang tid på å få en relevant jobb etter at de er ferdige med 

studiene.  

Sosialantropologisk Institutt har jobbet sammen med fakultetet for øvrig på dette området. Vi har 

deltatt i prosjektgruppe som har jobbet med arbeidslivsrelevans, og vi har jobbet med å 

tydeliggjøre studieprogrammenes læringsmål, blant annet gjennom den informasjonen studentene 

finner på nettet.  

 

For mer informasjon om studietilbudet og studiekvaliteten viser vi til den årlige 

studiekvalitetsrapporten til både instituttet og fakultetet: 

http://www.sv.uio.no/ansatt/documents/rapport_05_06.doc, samt våre nettsider med informasjon 

om studietilbudet, http://www.sai.uio.no/studier/index.html 

 

4. Doktorgrader i 2006 
Gjennomstrømningen på doktorgradsprogrammet ved instituttet har de siste årene ikke vært så 

høy som ønsket. De siste årene har instituttet fått 3 nye doktorander hvert år, mens det tas opp 

mellom 5 og 9 nye stipendiater hvert år.  

PhD-ansvarlig og forskningskonsulent har i 2006 jobbet med å skaffe en total oversikt over dem 

som er tatt opp på doktorgradsprogrammet og knytte noen av dem tettere til instituttet, med tanke 

på å få dem gjennom programmet. Målet er også at stipendiatene skal få en tettere oppfølging fra 

den dagen de blir tatt opp på phd-programmet. Dette arbeidet fortsetter ut i 2007.  

Sosialantropologisk Institutt jobber også om å utvikle et samarbeid med de andre antropologiske 

om forskerutdanningen. 

 

I løpet av 2006 disputerte følgende tre kandidater:  

 Stener Ekern: “Making Government: Community and Leadership in Mayan Guatemala” 

 Hal Wilhite: Why is consumption changing in Kerala? An ethnographic approach 

 Esben Leifsen: Moralities and politics of belonging: Governing female reproduction in 

20th century Quito  

 

5. Instituttseminaret 
Instituttseminaret er en av instituttets sentrale arenaer for faglig inspirasjon, utveksling og 

diskusjon blant instituttets ansatte (av alle kategorier) og nasjonale og internasjonale gjester. 

http://www.sv.uio.no/ansatt/documents/rapport_05_06.doc
http://www.sai.uio.no/studier/index.html
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Seminaret har, som det fremgår av oversikten, en klar internasjonal profil, men skal også gi rom 

for instituttets egne ansatte (ikke minst nye kolleger) Gjestene som inviteres er profilerte forskere 

som arbeidet med etnografi og perspektiver som knytter seg til instituttets forskningsvirksomhet. 

Erfaringene i 2006 var svært positive. Instituttseminaret bidro til diskusjoner knyttet til aktuell 

forskning, og våre faglige interesseområder ble på den måten i høy grad synliggjort og delt. 

Deltakelsen på seminaret har vært svært god; anslagsvis har gjennomsnittlig antall deltakere 

oversteget 30. De ansvarlige for seminaret har gjort en meget god innsats for å styrke den faglige 

diskusjonen blant våre ansatte, og for å gjenspeile mangfoldet ved instituttet. 

 

I 2006 var professorene Aud Talle og Marianne Lien faglig ansvarlig person for 

instituttseminaret. Under er en oversikt over programmet for 2006. 

 

6.3.1 Våren 2006 

Dato Navn Tema 
25.januar  Signe Howell, Professor, UiO "Some changes in moral values concerning childhood as 

expressed in adoption legislation" 

8.februar  Marit Melhuus, Professor, UiO "Biotechnology and fundamental notions of relatedness 

and society: an exploration of the Norwegian notion of 

the 'sorting society'" 

1.mars  Ståle Knudsen, Postdoktor, Universitetet i 

Bergen 

"Negotiation of identities through consumption: Seafood 

and modernities in Turkey 

29. mars  Radhika Chopra, Reader, University of 

Delhi 

"Migration and Militancy" 

5. april  Fredrik Barth, Professor emeritus, 

Universitetet i Oslo 

"Hva har hendt i Darfur?" 

26. april  Ute Luig, Professor, Freie Universität 

Berlin  

"Struggling for spiritual control: Processes of 

differentiation and the question of healing in Zambian 

possession cults" 

10. mai  Kaj Århem, Professor, Göteborgs 

universitet 

"Den materiella koden: byggnader som symboliska 

konstruktioner hos Katu I Vietnams Centrala Högländer" 

31.mai  Ivo Quaranta, University of Bologna " The italian debate on Euthanasia: an ethnography of 

biopolitics" 

6. juni Rajni Palriwala, Professor of Sociology at 

the Delhi School of Economics, 

University of Delhi 

"A search for love: becoming a single parent in The 

Netherlands" 

  

6.3.2 Høsten 2006 

Dato Navn Tema 

23. august  Sharon Hutchinson, Professor University 

of Wisconsin 

"Peace and Puzzelment: Grassroots Peace Initiatives 

between Nuer and Dinka of Southern Sudan, 1998-

1999" 

27.  

sept 

Johan Lindquist, Assistant Professor 

Stockholm University 

”Putting Mobility in its Place: Migration and Tourism 

in the Indonesian Borderlands” 

5. oktober  Don Kulick, Professor, Center for the 

Study of Gender and Sexuality, New 

York University 

"Theory in Furs: Masochist Anthropology” 

18.oktober  Susanne Brandtstädter, førsteamanuensis, 

Universitetet i Oslo 

"Phantasmagoric economies, spectacles of productivity 

and the ownership of development in peasant China” 

1. 

november  

Joel Robbins, Professor, University of 

California, San Diego 

 "Conversion, Hierarchy, and Cultural Change: Value 

and Syncretism in the Globalization of Pentecostal and 

charismatic Christianity." 

9. 

november  

Claudia Fonseca, Professor, Federal 

University of Rio Grande do Sul 

“Transnational connections and dissenting 

views:intercountry adoptions from a Brazilian 

perspective” 
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22. 

november  

Joanna Overing, Emeritus Professor 

University of St.Andrews, Scotland 

"The stench of death and the aromas of life: poetics of 

ways of knowing and sensory process among Piaroa of 

the Orinoco Basin. 

13. 

desember  

Katarzyna Cwiertka, Centre for Japanese 

and Korean Studies, University of Leiden 

”Eating Out in Colonial Korea: Imperialism, Modernity 

and Taste” 

 

 

 

6. Forskning ved instituttet - ansattes aktiviteter 
Forskningsaktiviteten ved SAI er preget av høy intensitet og høyt nivå. En stor del an instituttets 

ansatte publiserer aktivt internasjonalt. Flere av de nylig avsluttede prosjektene med ekstern 

finansiering gir seg utslag i form av publisering av artikler og bøker. Mange ansatte har i løpet av 

de siste årene investert betydelig i feltarbeid og andre aktiviteter som på sikt gir gode utsikter for 

fortsatt høy aktivitet og høyt nivå. Instituttets kjerneområder for forskning har økt samarbeidet 

blant instituttets ansatte, og har gitt inspirasjon til planlegging av forskningssøknader og annen 

felles satsing med tanke på feltarbeid og publisering.  

Forskningsintensiteten kan forventes å øke i tiden framover fordi det langvarige, harde 

arbeidspresset instituttets ansatte har hatt i forbindelse med kvalitetsreformen (og i senere tid 

avviklingen av hovedfagsordningen) kan forventes å bli redusert (spesielt med hensyn til 

veiledning og sensur). Nyansettelsene ved instituttet vil også bidra til den samme effekten. 

Professor Signe Howell ble innstilt til forskningsprisen ved Universitetet i Oslo. 

 

For oversikt over hver enkelt ansatts forskningsaktivitet, se forskningsdokumentasjonsdatabasen 

FRIDA:  

 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/kompkat?eid=vd-

250&inst=185&batch=1&action=pesok&side=sok#res 

 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/kompkat?eid=vd-250&inst=185&batch=1&action=pesok&side=sok#res
http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/kompkat?eid=vd-250&inst=185&batch=1&action=pesok&side=sok#res

