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 Side 2 

 

1. Innledning 

 

Denne årsrapporten gjør rede for de sentrale deler av aktiviteten ved Sosialantropologisk Institutt innenfor 

områdene forskning, utdanning og økonomi i 2008.  

  

2. Forskning ved SAI 

 

Hver enkelts forskers prosjekter er den viktigste aktiviteten ved SAI. Samlet sett publiserte forskerne ved 

SAI i 2008 publikasjoner tilsvarende 32,6 publikasjonspoeng innenfor DBH-systemet
1
. Dette var en 

kraftig nedgang på 31 prosent sammenliknet med året før. 2007 var til gjengjeld et spesielt publikasjonsår 

for SAI der publikasjonspoengene økte med hele 56 prosent sammenliknet med 2006. Med unntak av 

2007 har publiseringsnivået til SAI ligget omtrent på samme nivå som i 2008. 

På våre nettsider er det mulig å følge med på hva hver enkelt forsker jobber med for øyeblikket. 

Forskningsdokumentasjonsdatabasen Frida gir dessuten en oversikt over hver enkelt ansatts publikasjoner 

i 2008. 

I denne årsrapporten vil vi gjøre rede for felles prosjekter og aktiviteter innenfor forskningen ved SAI i 

2008.  

Nasjonal evaluering 

I 2008 inviterte Norges forskningsråd norske sosialantropologiske institutter og andre institusjoner hvor 

antropologisk forskning foregår til en diskusjon om gjennomføringen av evalueringen av 

sosialantropologisk forskning i Norge. Tidsramme, medlemmer av det internasjonale evalueringspanelet, 

evalueringskriterier og relevante miljøer ble diskutert. Nasjonalt fagråd fikk rollen som NFR’s og 

evalueringspanelets referansegruppe (supplert med representanter for de etnografiske museene og 

forskningsinstituttene/høgskolemiljøene). Pr. dags dato er arbeidet fortsatt i første fase. NFR arbeider 

med å etablere et internasjonalt panel i henhold til et samordnet forslag fra Nasjonalt fagråd. Neste skritt i 

prosessen vil bli en dialog om evalueringskriteriene og tidsrammen, samt den praktiske gjennomføringen. 

En mulig, og i høy grad ønsket konsekvens av evalueringen er at det utløses midler til å styrke 

forskerutdanningen i form av en nasjonal forskerskole. 

Sammenhengende forskningstid 

SAI arbeidet i 2008 videre med å utvikle den såkalte ”tre-semestersplanleggingen”. Ideen er at instituttet 

til enhver tid planlegger undervisningen i tre semestre framover, slik at vi får en best mulig oversikt og 

forutsigbarhet. Det gjenstår en del for å komme på forskudd i henhold til dette målet, men arbeidet i 2008 

viser at instituttet er på god vei. Systemet er enkelt, og består i at programlederne og instituttleder i 

samarbeid med administrasjonen først legger opp undervisningsporteføljen, og at instituttleder tar det 

praktiske ansvaret med å fordele undervisningsansvaret. Opplegget gjør det mulig å planlegge 

undervisningen på en måte som ikke bare gir god oversikt og forutsigbarhet, men også en tett dialog med 

hele staben som gjør gode tilpasninger mulig, samtidig som viktig informasjon om de enkeltes 

forskningsplaner blir lett tilgjengelig for instituttledelsen. På denne måten blir det dessuten forholdsvis 

enkelt å bruke timeregnskapet aktivt for å tilpasse undervisningsoppgavene på en mest mulig fornuftig 

måte. En viktig bieffekt er at opplegget gjør det lett å holde orden på instituttets tilgjengelige ressurser og 

å kanalisere dem på hensiktsmessige måter.           

                                                 
1
 For mer informasjon, se DBH-sidene: 

http://dbh.nsd.uib.no/pub/?aar=2008&instkode=1110&rapport=avdeling&seksjonskode=&avdkode=1110210&niva=3&insttyp
e=1  

http://dbh.nsd.uib.no/pub/?aar=2008&instkode=1110&rapport=avdeling&seksjonskode=&avdkode=1110210&niva=3&insttype=1
http://dbh.nsd.uib.no/pub/?aar=2008&instkode=1110&rapport=avdeling&seksjonskode=&avdkode=1110210&niva=3&insttype=1
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NAF-konferansen 

SAI var en av flere arranggører av NAF-konferansen 2008. Årets nasjonale fagkonferanse i antropologi 

ble gjennomført i Oslo, 23.- 25. mai på Universitetet i Oslo. Tema for konferansen var ”Forestillinger om 

felleskap”. 

Årets æresforeleser var Professor Thomas Hylland Eriksen, for tiden forskningsleder for CULCOM 

(Kulturell kompleksitet i det nye Norge) ved UiO. Plenumsforelesningene ble holdt av Professor Karen 

Fog Olwig (Københavns universitet), Professor Leif Manger (UiB) og Professor Jonathan Friedman 

(Lunds Universitet og EHESS Paris). Slik var også øvrige nordiske miljøer deltakere i dette nasjonale 

evenement (Se forøvrig vedlagte program). 

Konferansen hadde i alt 202 påmeldte (i tillegg til 4 inviterte gjester); 12 arbeidsgrupper og 57 innlegg. 

Dette er et noe lavere deltaker tall enn det arrangementskomiteen hadde innkalkulert, men vi er likevel 

meget tilfredse med oppmøte. Konferansen holdt gjennomgående et høyt faglig nivå med mange gode 

innlegg og diskusjoner. Spesielt bør kanskje nevnes arrangementet fredag kveld, kalt ”pubsesjonen”, som 

i år ble arrangert av Ph.d.-studentene i Oslo, med David Ramslien som hovedansvarlig. Tema for 

debattmøte var ”Hva kan sosial antropologer bidra med i klimaforskning?” – og med tre meget gode og 

provoserende innlegg ble grunnlaget lagt for en livlig og morsom debatt. 

På konferansen ble det delt ut to priser: den ene er ”årets artikkel” i Norsk antropologisk 

tidskskrift, som ble tildelt Rune Flikke; og den andre er ”beste artikkel” i Betwixt and Between som er 

MA studentenes egen publikasjon. Årets vinner var Christian Lo, masterstudent ved NTNU. 

Norsk antropologisk forenings årskonferanse er utvilsomt en viktig arena for norske antropologer 

uansett arbeidsplass. Konferansen fremmer et nasjonalt samarbeid og engasjement, ikke bare på tvers av 

de fire universitets instituttene, samt antropologer ved NORAGRIC, men også mellom universitetene, 

instituttsektoren og arbeidslivet. Videre er det viktig å understreke betydningen av å opprettholde et 

forum hvor den faglige utvekslingen foregår på norsk. Dette bidrar bl.a. til at terskelen for å holde innlegg 

og å delta i diskusjoner er overkommelig, og dermed gjør det lettere for yngre kolleger, studenter 

inkludert, å delta aktivt. Årskonferansen representerer også en viktig kilde for manuskripter til Norsk 

antropologisk tidsskrift (NAT) som er et antropologisk fagtidskrift av god standard (med 

fagfellevurderinger) på norsk. Tidsskriftets redaktører (Christian Krohn Hansen og Ingjerd Hoëm) var til 

stede på konferansen bl.a. for å spore opp gode og interessante innlegg som kan videreutvikles til en 

publikasjon i NAT. På den måten inngår konferansen også i en bredere faglig sammenheng av betydning 

for det norske antropologiske miljøet. 

Aktivitet i kjerneområdene 

SAIs fire kjerneområder for forskning (Komparativ nordisk etnografi, Politikk, kultur og identitet, 

Minoriteter i en global verden: Kontinuitet og endring og Natur, kultur og samfunn) har hatt stor aktivitet 

i 2008. Alle de foreslåtte kjerneområdene springer ut av og bygger videre på pågående forskingsinteresser 

og - aktiviteter ved SAI. Småforskmidler ble brukt til å styrke kjerneområdene.  Det ble blant annet gitt 

støtte til seminarrekker og deltakelse på konferanser ulike steder i verden.  

Et svært viktig aspekt ved aktivitetene i kjerneområdene er bidraget den gir til å knytte stipendiatene og 

den faste staben tettere sammen. Dette har lykkes relativt godt; alle de fire kjerneområdene har involvert 

stipendiater aktivt. Komparativ nordisk etnografi har i tilegg lykkes godt med å utvide virksomheten til å 

omfatte en relativt stor gruppe masterstudenter som gjør feltarbeid i Norge. Temaet i seminarserien som 

ble arrangert høsten 2008 var ”Det norske sett med Marianne Gullestads øyne”. Planen er å ta dette videre 

inn i 2009, og arrangere en arbeidsgruppe på NAF-konferansen i Bergen. Minoriteter i en global verden 

og Natur og samfunn er de av de fire kjernemrådene som har arbeidet mest målrettet mot publisering. 

Førstnevnte gruppe har, via et panel på AAA-konferansen, en redigert (engelsk) bok på beddingen. Natur 

og samfunn hadde en arbeidsgruppe på NAF’s årskonferanse, og har videreført fjorårets arbeidsgruppe til 

et temanummer av NAT som publiseres tidlig i 2009. I tillegg har de presentert bidrag på ASA-

konferansen, med tanke på internasjonal publisering. Politikk, kultur og identitet - gruppa gjennomførte 

en dags workshop om ”New Perspectives on Secularism & the Secular” som samlet om lag 30 deltakere. 

http://www.sai.uio.no/forskning/kjerneomraader/komparativ_nordisk_etnografi.xml
http://www.sai.uio.no/forskning/kjerneomraader/politikk_kultur_identitet.xml
http://www.sai.uio.no/forskning/kjerneomraader/minoriteter_i_global_verden.xml
http://www.sai.uio.no/forskning/natur-kultur-samfunn/index.html
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De øvrige kjernegruppene (pluss Afrikaseminaret) har hatt lagt hovedvekten på seminaraktivitet, spesielt 

knyttet til aktuell litteratur, som i hovedsak har samlet god deltakelse.  

  

Performing Nature at Worlds End 

Det var også  stor aktivitet knyttet til workshopserien Performing Nature at Worlds End. Dette er en serie 

på fem workshops, og de tre siste ble arrangert i løpet av 2008. Den tredje workshopen ble arrangert på 

UiO den 30. april da professor Verran besøkte Oslo, den fjerde ble arrngert i Melbourne 5. og 6. 

desember, og den femte fant sted under ASA-konferansen i Auckland i desember 2008. 

Eksternt finansierte forskningsprosjekter 

Informal Child Migration in Europe 

Det NFR-finansierte forskningsprosjektet Informal Child Migration in Europe (N-ICME) fortsatte i 2008. 

Prosjektet vil avsluttes i løpet av første kvartal i 2009, og fokus har derfor vært på å samle tråder, 

presentere forskningsresultater og sørge for at alle involverte parter kommer i mål.  

Newcomers to the farm 

Prosjektet ’Newcomers to the farm: Atlantic salmon between the wild and the industrial’ startet også så 

vidt opp i 2008. Gro Birgit Ween ble tilsatt som postdoc på prosjektet 1. Desemner. Dessuten var 

deltakerne i dette prosjektet aktivt med i konferansen Permforming nature at worlds end-workshopene.  

Newcomers to the farm har fått 3 millioner kroner fra NFR fordelt i perioden 2008-2012. Prosjektet 

utforsker domestisering av laks i et antropologisk perspektiv, med fokus på både vill-laks og 

oppdrettslaks. Prosjektet ledes av Marianne Lien. I forskningsgruppen inngår Kristin Asdal, Senter for 

teknologi, innovasjon og kultur, UiO og John Law, Lancaster University, i tillegg til Gro Ween.  

Explaining Differential Immunization Coverage 

Rune Flikke og Cecilie Nordfeldt er med i en forskergruppe som jobber med forskningsprosjektet 

Explaining Differential Immunization Coverage. Prosjektet blir støttet med 10 millioner kroner av NFR. 

Flikke arbeidet på deltid i prosjektet fra og med høsten 2008, og Nordfelt var tilknyttet prosjektet i en 20 

% stilling. Prosjektet ble utviklet av Sidsel Roalkvam (TF), Desmond McNeill (SUM), Kristin Ingstad 

Sandberg (Seksjon for internasjonal helse) og Rune Flikke (SAI). Prosjektet samarbeider med CMI i 

Bergen og FNI. Prosjektet skal produsere forskningsbasert kunnskap om lokale og globale helsesystemer 

og deres påvirkning på det pågående vaksinasjons initiativet GAVI, for å bekjempe global fattigdom. 

Andre internasjonale samarbeidspartnere er WHO, Verdensbanken, Amsterdam School of Social 

Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Witwatersrand, University of 

California SF og University of New South Wales. 

Ny Latin-Amerika-satsning? 

En ny, større søknad om ekstern finansiering ble utarbeidet ved SAI og sendt til NFR i 2008. Christian 

Krohn Hansen sto ansvarlig for arbeidet og utviklet en lovende søknad i samarbeid med Marit Melhuus, 

Sarah Lund og Arnd Schneider innenfor det nye programmet om Latin-Amerika. SAI søkte om et beløp 

på om lag 5 mill. Svaret fra NFR ventes i april 2009. 

 

Aktiviteter for og med Phd-kandidater 

Nasjonal forskerskole i antropologi 

SAI involverte seg høster 2008 sterkt i arbeidet med å søke NFR om nasjonal forskerskole. Arbeidet ble 

gjennomført med mandat fra Nasjonalt fagråd, i tett samarbeid med Institutt for sosialantropologi ved 
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UiB. Søknaden ble sendt som én av fire fra UiB. Vi fikk avslag, men søknaden og behandlingen lover 

likevel godt for framtiden og gir oss muligens et visst fortrinn i neste runde. UiB bevilget 150 000 kr. til 

arbeidet med å videreutvikle søknaden, og dette arbeidet vil bli ført videre i 2009. 

Nasjonalt forskerkurs 

Arbeidet med nasjonal forskerskole er også knyttet til etableringen av et nasjonalt forskerkurs i Nyere 

antropologisk teori. Kurset ble gjennomført for første gang i juni 2008, med Unni Wikan og Bruce 

Kapferer som faglig ansvarlige. Det var 24 deltagere (flesteparten fra UiO, UiB og NTNU) og fire 

kursholdere. Gjennomføring av kurset var god, og deltagerne meldte gjennomgående om svært godt 

utbytte av kurset. 

Opplegget videreføres, og neste kurs legges til Bergen – i tråd med vedtaket i Nasjonalt fagråd, som gir 

instituttene i Oslo og Bergen ansvaret for gjennomføringen av kurset (som altså arrangeres ved de to 

instituttene etter rulleringsprinsippet). 

Disputaser i 2008:  

SAI hadde følgende disputaser i 2008:  

- Anne Ellingsen: "Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies". 

- Bjørg Moen: "Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i transnasjonale 

familier." 

- Mari Rysst: "“I want to be me. I want to be kul“: An anthropological study of Norwegian 

preteen girls in the light of a presumed ‘disappearance’ of childhood". 

Andre aktiviteter 

Oslo summer school: SAIs kursholder var Paul Wenzel Geissler med kurset "The Ethics and Political 

Economy of Medical Research - Anthropological Perspectives". 

Metode/skrivekurs: Det ble som vanlig holdt to metode- og skrivekurs, et om våren (ved Ingjerd Hoëm) 

og et om høsten (ved Marit Melhuus). 

Workshops: PhD-kandidatene hadde to workshoper, en med Professor Simon Coleman (University of 

Sussex) og og en med Professor Daniel Miller (UCL). 

Avvikling av dr.polit: 30. juni 2008 var siste dato det var mulig å gjennomføre disputas for å få dr polit-

grad. Alle SAIs dr polit-kandidater ble bedt om å søke innen 1. september om overgang til PhD-

programmet. 7 søkte og fikk innvilget overgang. 3 andre som ikke søkte overgang, men som er aktive, ble 

senere også innvilget overgang. 

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. Seminaret har 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. 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 20. 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. 

Susanne Brandtstädter var faglig ansvarlig for instituttseminaret i 2008. For en oversikt over 

seminarrekken, se http://www.sai.uio.no/arrangementer/2008/instituttseminar_host_08.html 

Lunsjseminaret 

SAI arrangerer også en lunsjseminarserie, som Jon Henrik Ziegler Remme sto ansvarlig for i 2008. I 

lunsjseminaret presenteres pågående forskningsprosjekter, i hovedsak av SAI’s egne ansatte – og av 
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stipendiatene i særdeleshet. Lunsjseminaret er en viktig presentasjons- og diskusjonsarena ved SAI. Den 

styrker den interne interaksjonen og gjensidigheten blant instituttets ansatte, bidrar til at pågående 

forsking blir synliggjort, gir den enkelte viktig tilbakemelding og øker bevisstheten om veilednings- og 

gjennomføringsutfordringer.    

Utstillinger 

Noen av SAIs ansatte har i 2008 stått bak flere utstillinger som viser sosialantropologisk forskning. Våren 

2008 kunne man besøke utstillingen Verdenskaleidoskopet 

(http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2008/04/eit-antropologisk-blikk-paa-verda.html) på Galleri 

Sverdrup. Her var bilder fra feltarbeidene til flere av våre forskere utstilt. I tillegg har ansatte på SAI 

deltatt aktivt i arbeidet med utstillingen Stjernestier over Stillehavet 

(http://www.khm.uio.no/utstillinger/oceania/index.html) som også er en nettutstilling.  

 

3. Undervisning ved SAI 

Sosialantropologisk Institutt leverer hvert år en studiekvalitetsrapport til SV-fakultetet. En  mer 

omfattende beskrivelse av aktiviteten knyttet til studier ved SAI er å finne i denne rapporten. Under er 

kun det mest sentrale trukket ut av denne rapporten.  

Opptak og kulltilhørighet 

Bachelor 

Poenggrensen ved opptak til bachelorprogrammet studieåret 2008/2009 var 48,8 (ordinærkvote). Til 

sammenligning var poenggrensen ved opptak til bachelorprogrammet i sosiologi 50,6 og til det 

tverrfaglige bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon 53, 5. Det var også en endring i 

førsteprioriteringssøkere til bachelor i sosialantropologi på -18 %. Opptaksrammen var som tidligere 115 

plasser. 179 fikk tilbud om plass og 139 takket ja. 

 

Master 

Poenggrenser ved opptak til masterprogrammet høsten 2008 var 62,56 poeng eller omrent midt mellom C 

og D. Det  er en kraftig nedgang fra året før, da poenggrensen var 63,5 poeng (midt mellom C og B). 

Dette gir grunn til bekymring, men vi ser samtidig at dette er noe som varierer ganske mye fra år til år. 

Høsten 2006 var poenggrensen på 62,67.  

Tiltak rettet mot førsteårsstudenten 

Hvert høstsemester avholdes det informasjonsmøte på begge nivåer for kullstudenter. Høsten 2008 ble det 

holdt en semesterstartsmarkering for nye bachelorstudenter. Det var meget godt oppmøte og 

deltakerevalueringen blant førstesemesterstudenter viste at studentene (de som svarte) var fornøyde med 

dette arrangementet. Vi planlegger å arrangere en lignende semesterstartsmarkering høsten 2009, og 

eventuelt utvide med et ekstra arrangement for nye og gamle studenter i semesterstartsuka. 

Det ble som vanlig planlagt OSI seminar for førstesemesterstudenter på bachelorprogrammet på en av 

Studenthyttene, men på grunn av for få påmeldte måtte arrangementet avlyses. SAI vil også høsten 2009 

ha et lignende arrangement, men vi vil vurdere om det er på tide å gjøre noen endringer i formen (for 

eksempel kutte ned på antall dager og eventuelt invitere alumner som kan fortelle om arbeidslivet).  

Etter informasjonsmøtet for nye masterstudenter inviteres de til de ansattes pauserom for å spise pizza og 

bli kjent med de andre studentene og ansatte på instituttet.  

På grunn av den vanskelige budsjettsituasjonen har vi ikke mulighet til å gjennomføre flere tiltak rettet 

mot førsteårsstudenten. 

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2008/04/eit-antropologisk-blikk-paa-verda.html
http://www.khm.uio.no/utstillinger/oceania/index.html
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Programkvalitet 

Endringer i studieprogrammene 

I september 2008 iverksatte SAI arbeidet med å gjennomføre endringer i bachelorprogrammetUtvalgets  

Høsten 2008 nedsatte instituttet en komité som skal vurdere endringer på bachelorprogrammet, og 

komiteen begynte sitt arbeid i november. Utvalget som ble utpekt besto av bacheloransvarlig Arnd 

Schneider, Signe Howell, Rune Flikke og to studentrepresentanter. Sekretær var Hege Handberg.  

Komiteen fikk i oppdrag å utrede mulighetene for å gjøre endringer i tråd med evalueringen som 

”Sørhaug”- utvalget leverte vinteren 2008. 

Sentrale elementer her var behovet for mer faghistorie og større fokus på metode, men også mer 

strukturelle grep. Utvalget startet arbeidet med å utvikle alternative modeller for det nye 

bachelorprogrammet der mulighetene for å øke antall studiepoeng i sosialantropologi var et sentralt 

element. Forslagene blir behandlet i instituttets styrende organer våren 2009. 

 

Det ble samme høst også nedsatt en komité som skal vurdere strukturelle og undervisningsmessige 

endringer i første semester på masterprogrammet. Endringene planlegges implementert høsten 2009 eller 

høsten 2010.  

Internasjonalisering på bachelornivå 

I 2008 reiste én av våre programstudenter på utveksling, mens det ikke var noen innreisende studenter på 

våre avtaler. Det er planlagt å utarbeide en strategi for å få flere studenter til å reise på delstudier i 

utlandet. 

I 2008 ble det gjennomført en omorganisering i forhold til hvilke arbeidsoppgaver som ligger til de ulike 

stillingene på studiesiden. Ett fokus i den prosessen var at den som har ansvaret for arbeid med 

internasjonalisering skulle få mer tid til å jobbe med dette.  

Deltakerundersøkelsen på bachelor høsten 2008 og undersøkelsen gjennomført i forbindelse med 

Frafallsprosjektet har gitt oss innblikk i hvor våre studenter ønsker å dra på utveksling. Afrika, Sør-

Amerika og Asia er det mange som ønsker å dra til, og i tillegg er det noen som nevner Europa. Vi har 

allerede flere avtaler i Europa, og i 2008 ble det ble satt i gang arbeid med å få til utvekslingsavtaler med 

Universidad Mayor de San Andrès (UMSA) i Bolivia, Chinese University of Hong Kong (CUHK). Vi ser 

også på muligheten for å inngå en avtale med Freie Universität Berlin (FUB).   

Gjennomstrømning og frafall 

Gjennomstrømning på master 

Av kullet som startet på masterprogrammet høsten 2006 var det 54 % som gjennomførte på normert tid 

(antall start minus de som er i permisjon). Året før var det 52 %. Vi jobber kontinuerlig med denne 

problematikken, og har planlagt to nye tiltak for å få flere studenter til å gjennomføre på normert tid. 

Våren 2009 skal det arrangeres et word-kurs for masterstudenter i skrivefasen hvor de skal lære mer 

avanserte funksjoner som kan spare dem for tid i skrivingen av oppgaven. 

Et annet nytt tiltak for å øke gjennomstrømmingen er et motivasjonsforedrag som er planlagt høsten 2009 

for masterstudenter tidlig i skrivefasen. 

Frafall på det første året på bachelorprogrammet 

SAI har i 2008 jobbet med frafallsproblematikken på bachelorprogrammet. Arbeidet resulterte i en 

sluttrapport som var ferdig tidlig høst 2008. Ett av tiltakene som ble foreslått var å forsøke å blåse liv i 

studentengasjementet. Høsten 2008 har vi opplevd et stort engasjement blant studentene våre, og 

instituttet har støttet tiltakene og arrangementene deres økonomisk når studentene har søkt om dette. 

Undersøkelsen bekrefter også at en stor andel av bachelorstudentene mener at bachelorgraden i 

sosialantropologi ikke gjør dem klare for å gå ut i arbeidslivet. Ansvaret for arbeidet med 
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arbeidslivsrelevans ble i 2008 lagt til en av stillingene for å styrke dette arbeidet. Dette arbeidet vil også 

bli prioritert i 2009. 

Studiekvalitet 

Evalueringer og instituttets arbeid med studiekvalitet 

Følgende evalueringer er blitt gjennomført i perioden:  

 Ekstern periodisk evaluering av bachelor- og masterprogrammet avsluttet i mars 2008 

 Deltakerevaluering på master (V-2008 og H-2008) 

 Deltakerevaluering på bachelor høsten 2008 

 Periodisk evaluering av emner  

 Midtveisevalueringer foretas av underviser hver gang emnet gis 

 Emneansvarlig skriver rapporter hvert semester etter avsluttet undervisning 

 Studentundersøkelse i forbindelse med frafallsprosjektet 

 Tilsynssensorrapport for året 2008 

Evalueringene brukes blant annet av instituttet i forbindelse med planleggingen av endringer i 

studieprogrammene.  

Forankring av kvalitetsarbeidet 

De programansvarlige gjennomfører møter med alle emneansvarlige/undervisere minst en gang i 

semesteret med bakgrunn i deres rapporter om undervisningen. Datoene for disse emneansvarligmøtene 

vil fra våren 2009 bli nevnt i nyhetsbrevet som sendes ut til alle ansatte ved semesterstart. Det å få disse 

møtene til å fungere bra er noe som prioriteres på instituttet. De er viktige i forhold til å skape en 

forståelse for nødvendigheten av å skrive emneansvarligrapporter og for kvalitetsikringsarbeidet generelt. 

 

Synliggjøring av kvalitetssystemet 

I 2008 ble det laget en nettside om kvalitetssikringsarbeidet som blir gjort på instituttet. Denne er spesielt 

rettet mot studenter slik at de skal få informasjon om hvilke evalueringer som blir gjennomført. De ulike 

rapportene blir lagt ut på denne siden for at de skal være tilgjengelige for studentene. 

 

4. Økonomi og regnskap 

I 2008 tok SAI med seg et økonomisk overskudd fra året før inn i året. Ved årets utgang var dette 

overskuddet blitt et underskudd på 2,6 millioner kroner. I instituttets langtidsplaner har det hele veien 

ligget inne et planlagt underskudd fra 2008 og noen år fremover pga at instituttet i en periode har foretatt 

en rekke tilsettinger for å bygge opp kompetansen før flere av våre seniorforskere pensjonerer seg om 

noen år. Når dette underskuddet har blitt større en forventet skyldes dette i hovedsak større lønnsvekst 

enn budsjettert, feil i budsjettmal og et uvanlig stort forbruk av drifts- og stimuleringsmidler. Det er 

naturlig å anta at det siste henger sammen med det faktum at våre forskere nå har fått bedre tid til å forske 

og at de derfor har anledning til å foreta flere forskningsreiser og delta på flere konferanser.  
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Vi viser for øvrig til styremøteprotokollen fra 9. februar 2009. Følgende regnskap ble da vedtatt:  

 

I. Regnskap for 2008 

Større lønnsvekst enn budsjettert, feil i budsjettmal og stort forbuk av drifts- og stimuleringsmidler utgjør 

størsteparten av merutgiftene. Instituttet har derimot også hatt en del større inntekter og refusjoner enn 

forventet og lavere forbruk på undervisning enn budsjettert. Totalt ender instituttet på et overforbruk på 

445.000 kr i forhold til budsjett. Til 2009 overføres dermed et underskudd på 2.6 millioner kroner. 

 

Tabell 1 er en oppsummerende oversikt over SAIs budsjett og regnskap for 2008. 

 
 

Tabell 1. Inntekter, utgifter og resultat for 2008 i hele tusen  

INNTEKTER Budsjett 2008 Regnskap 2008 

Årlig inntekt 23.211 23.975 

Overført fra i fjor 644 644 

Sum inntekter (inkl. overføringer) 23.855 24.618 

      

UTGIFTER     

Sum lønnskostnader 21.455 21.870 

Internhusleie 2.047 2.047 

Andre driftskostnader 2.513 3.306 

Sum kostnader 26.015 27.223 

      

RESULTAT     

Akkumulert resultat -2.160 -2.605 

Isolert resultat for året -2.804 -3.249 

 

 

Tabell 2 viser et utvalg av viktige tiltak for 2008. Oversikten viser hva det ble budsjettert med i 2008 og 

hva som faktisk ble brukt. I kommentarfeltet til høyre ligger det en forklaring på over- eller 

underforbruket.  
 

 

Tabell 2. Tiltaksbasert regnskapsrapport i hele tusen pr. 31.12.2008 

Navn på tiltak 
Budsjett 

2008 
Regnskap  

2008 
Kommentar 

Lønn vit. ansatte 12.721 13.221 
Sterk lønnsvekst er forklaringen på det 
store avviket her.  

Drift- og stimuleringsmidler fast vit. 
ansatte. 667 1.126 

Opprettelse av Howellstipendet på 
200.000 kr, samt generelt høyt forbruk av 
drifts- og stimuleringsmidler er årsaken til 
avviket.  

Lønn stipendiater 3.289 3.160 
Større refusjon av syke- og 
svangerskapspenger enn forventet 

Driftsmidler stipendiater 200 399 
Store reiseutgifter i forbindelse med at 
mange stipendiater var på feltarbeid.  

Undervisning 400 488  

Eksamen 620 440  

Småforsk 306 325  

Utv. av kjerneområder 100 37  

Instituttseminaret 75 112  

Lønn administrasjon  3.480 3.518 Lønnsvekst er forklaringen på avviket.  
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Vikarlønn adm. 70 51  

Generell drift/kontorhold 320 266  

IT 120 171  

Kurs administrasjon 80 44  

For lite betalt Mva 2001-2008  51  

Servering stabsmøte/seminar 100 42(68) (inkl. julebord betalt i 2009) 

 

 

  


