
Årsberetning for TIK 2000  
 

Innledning  
Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ble opprettet 01.01.1999 etter vedtak fattet i Det 
akademiske kollegium den 28. september 1998 ved sammenslåing av det tidligere Senter for 
teknologi og menneskelige verdier og mastergradsprogrammet Education in Society, Science and 
Technology (ESST). Prosjektforum, et semesteremne i organisasjon og ledelse ble den 
01.07.1999 tillagt senteret. 
 
TIK er et senter som "skal drive forskning, undervisning og formidling innen feltet vitenskap, 
teknologi, innovasjon, kultur og samfunn. Det skal fremme tverrfaglig samarbeid innad ved 
universitetet, og ha en utadrettet rolle i forhold til samfunn og næringsliv." Hovedformålene er 
forskning, forskeropplæring og andre former for høyere utdanning med særlig relevans for TIKs 
virksomhetsfelt. 
 
Kjernen i TIKs virksomhet er studier av samspillet mellom teknologi, vitenskap og 
samfunnsmessig endring. Senterets forskning og undervisning skal handle om økonomiske, 
politiske og kulturelle forutsetninger for og implikasjoner av endringer og utviklinger i teknologi 
og vitenskap. TIKs kompetanse er bredspektret. Den dekker fra på den ene siden, en økonomisk-
organisatorisk orientering som er opptatt av sammenhenger mellom teknologi/vitenskap og 
innovasjon, til på den andre siden, en historisk og kulturell orientering innrettet mot etikk og 
meningsdannelse. Dette krever en dyp og integrert tverrfaglig orientering.  
 
De problemer som utvikler seg fortest og opptar et moderne samfunn mest, holder seg i liten 
grad innenfor etablerte faggrenser. Dette er meget tydelig for TIKs forskningsfelt. "Nye" 
teknologier som bioteknologi og IKT gir dramatiske eksempler på dette forholdet. De har 
fundamentale økonomiske, politiske og kulturelle konsekvenser. For å forstå og møte de 
utfordringer som anvendelsen og utviklingen av disse og andre teknologier skaper, er vi nødt til å 
gripe disse konsekvensene i sin totalitet. Dette forutsetter bruk av forskjellige - delvis 
supplerende og delvis konkurrerende - perspektiver og metoder og stadig nye kombinasjoner av 
tverrfaglige arbeidsformer.  
 
TIK skal skape et rom for tverrfaglig forskning og undervisning innen sitt felt. Denne 
forpliktelsen går i to retninger, innad mot universitetet og utad mot "samfunn og næringsliv". 
Gjennom tematisk organiserte og fleksible måter å trekke på universitetets samlete kompetanse 
kan sentre som TIK fungere som en form for knutepunkter for universitetets faglige særpreg og 
identitet. Senterets oppdrag er å være et organisert koblingsrom mellom universitetsdisipliner og 
mellom universitet og samfunn. Det skal ha en fleksibilitet i forhold til faglige grenser samtidig 
som det skal kunne møte et universitets krav til kvalitet.  
 

Styrets beretning 
Senter for teknologi innovasjon og kultur skal i følge statuttene drive forskning, undervisning og 
formidling innen feltet vitenskap, teknologi, innovasjon kultur og samfunn. Det skal fremme 
tverrfaglig samarbeid innad ved universitetet, og ha en utadrettet rolle i forhold til samfunn og 
næringsliv. Hovedformålet er forskning, forskeropplæring og andre former for høyere utdanning.  
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Senteret ble opprettet i 1999, i første omgang med sikte på en evaluering med henblikk på 
organisasjonsform etter tre år. I dette perspektivet var 2000 et slags mellomår i den første fasen 
for senteret. Mens stikkordene for 1999 var stiftelse, sammenslåing og konsolidering , var 
målsettingen i årsplan 2000 drift og utvikling. Dette skulle gjelde alle senterets områder: 
administrasjon, forskning, undervisning og formidling.  
 
Administrasjonen ved senteret er liten, og det har vært mye utskifting av personell, både i 1999 
og i 2000. Senteret er organisatorisk underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultetet og mottar 
derfra en grunnbevilgning til sin virksomhet. Denne var for år 2000 på ca. 6,7 millioner kroner, 
mens inntektsbudsjettet totalt løp opp mot ca 13,5 million kroner. En så vidt omfattende 
prosjektportefølje er økonomisk og administrativt krevende. Etter en gjennomgang av 
administrasjonens sammensetning, arbeidsdeling og rutiner, vedtok styret i desember 2000 
opprettelse av en fast økonomikonsulentstilling (100%) ved senteret, samtidig som det ble satt et 
måltall for de administrative stillingene.  
 
Undervisningsporteføljen er i løpet av året blitt forsterket og utvidet. En stipendiatsstilling og en 
vitenskapelig assistentstilling er utlyst innen organisering og ledelse og tilsatt med arbeidsplikt 
tillagt Prosjektforum. Studieplan for dr.polit.-programmet ved TIK, inkludert et nytt opplegg (det 
andre) for det obligatoriske teorikurset for TIK-stipendiater, ble fremlagt for styret og vedtatt i 
februar. Utfordringen er å få til et tverrfaglig/transdisiplinært preget introduksjonskurs på høyt 
nivå, av god kvalitet og med bred appell. Dette er ingen enkel oppgave, og her må en være 
innstilt på å prøve seg frem. Et helt nytt undervisningtilbud er dessuten utviklet og nedfelt i en 
studieplan for en samfunnsvitenskapelig modul, som skal inngå i studietilbudet Tverrfaglig 
informatikk grunnfag med oppstart V-2001 (modulen tilbys første gang H-2001) .  
 
Forskningen har hatt sterk vekst i løpet av året. Det er tilsatt 7 nye stipendiater, og ved utgangen 
av året hadde i alt 22 stipendiater sin arbeidsplass ved senteret. For øvrig forsvarte Helge 
Ryggvik avhandlingen Norsk oljevirksomhet mellom det nasjonale og det internasjonale. En 
studie av selskapsstruktur og internasjonalisering for graden dr.philos. ved HF-fakultetet i juni. 
Prosjektporteføljen er økende, og inntektene fra den er mer enn doblet på to år. Den viktigste 
oppdragsgiveren er NFR, og senteret har et meget godt gjennomslag for sine søknader. I 2000 
kan man særlig merke seg ”Globalisering som transformativ kraft”, der TIK i samarbeid med 
andre miljøer ved SV-fakultetet fikk en større programbevilgning. I hovedsak vil denne 
bevilgningen bli brukt til å finansiere doktorgrads- og postdokstipendiater. Et mindre, men 
langsiktig og meget interessant, nasjonalt utviklingsprosjekt er ”Risk and uncertainty 
management, understanding and adaption”. Dette er et NFR-finansiert samarbeid om 
risikoforskning sammen med NTNU, SINTEF, Høgskolen i Rogaland og Rogalandsforskning.  
Kollegiet tilsatte i mai professor John Law, Lancaster University, i den første av de to professor-
II hjemlene som TIK er tildelt fra kollegiet. Staben ble ytterligere utvidet ved at professor Bjørn 
Asheim ble tilsatt etter å ha søkt overgang fra samfunnsgeografi til TIK. Dette som en permanent 
endring av arbeidssted v/UiO for hans vedkommende. Gjennom en tilsvarende ordning har 
professor Thomas Hylland Eriksen fått TIK som arbeidssted for en periode på 2 år. For øvrig 
behandlet styret mot slutten av året et notat om bemanningsstruktur for vitenskapelige stillinger 
ved TIK. Notatet tar utgangspunkt i en vurdering av faglige arbeidsplikter, omfattende 
undervisningsoppgaver og nødvendigheten av langsiktige satsninger og engasjement ved 
senteret. Som konklusjon understrekes behovet for flere faste stillinger ved senteret. Konkret 
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foreslås tilsetting i faste forskerstillinger med krav om ekstern inntjening innenfor to områder av 
prosjektporteføljen, globalisering og bedriftshistorie.  
 
Når det gjelder formidling vises det til de enkelte forskernes mange bidrag gjennom året, se 
prosjekt-/kompetansekataloger etc. Her nevnes spesielt de interne publikasjonsseriene, hvor det 
er kommet i alt 7 Arbeidsnotater, derav Strategi for Senter for teknologi, innovasjon og kultur 
2000-2001(nr. 1/2000). Et større bidrag ved stipendiat Christine Myrvang: Teknikker i 
transformasjon. Ledelse, organisasjon og teknologi ved Årdal Verk og ÅSV fra 1940- til 1970-
åra, er utgitt i Skriftserien (nr. 2/2000). Torben Hviid Nielsen, Tore Tennøe og Arve Monsen står 
som forfattere av den første boken om utviklingen av genetikk og bioteknologi i Norge. Boken 
Livets tre og kodenes kode (Gyldendal forlag) er et resultat av et større forskningsprosjekt med 
mange bidragsytere, som startet på TMV-senteret i 1995 og som ble avsluttet på TIK senteret i 
2000. Av større arrangementer i løpet av året skal nevnes at TIK hadde ansvar for SV-fakultetets 
Eilert Sundt forelesning 2000. Professor Ulrich Beck ble invitert. Hans forelesning hadde som 
tittel The Cosmopolitarian Society and its Enemies. Dette var et meget vellykket og god besøkt 
arrangement.  
 
Ved utgangen av året hadde styret følgende sammensetning:  
 
- Professor Lise Vislie (styreleder), Pedagogisk forskningsinstiutt  
- Professor Aanund Hylland, Sosialøkonomisk institutt  
- Førsteamanuensis Finn Erhard Johannessen, Historisk institutt  
- Førsteamanuensis Marianne E. Lien, Sosialantropologisk institutt  
- Førsteamanuensis Sissel Myklebust, TIK-senteret  
- Professor Jan Fagerberg, TIK-senteret  
- Studiekonsulent Håkon Skogli, TIK-senteret  
- Helene Lundheim Hauglin, studentrepresentant  
- Wenche Bakkebråten, studentrepresentant  
- Adm.direktør Ingvild Myhre, Telenor Mobil  
- Spesialrådgiver Fred Olav Sørensen, Kommunal- og Regionaldepartementet  
 
Det har vært avholdt i alt 5 styremøter og ett styreseminar, der TIKs prosjektportefølje ble 
gjennomgått.  
 

Blindern, mai 2001 
Lise Vislie 
styreleder 
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Forskning 
 

Publikasjoner 
 
Kristin Asdal 
Kristin Asdal, "Fri som fuglen. Natur og antinatur hos Erling Fossen og Thure Erik Lund", 
Samtiden nr. 4 2000 
 
Bjørn Terje Asheim 
Regional innovation systems: The integration of local "sticky" and global "ubiquitous" 
knowledge. Journal of Technology Transfer, 2000 (sammen med Arne Isaksen). 
Industrial districts: The contribution of Marshall and beyond. I: Clark, G., M. Gertler and M. 
Feldman (red.), Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford 
2000, 413-431. 
Industrial districts. I: Michie, J. (red.), The Reader's Guide to Social Sciences. Fitzroy Dearborn 
Publishers, London 2000. 
Localised knowledge, interactive learning and innovation: Between regional networks and global 
corporations. I: Taylor, M. og E. Vatne (red.), The Networked Firm in a Global World, Ashgate, 
Aldershot 2000, 163-198 (sammen med Arne Isaksen). 
Localised learning, innovation and regional clusters. Publisert i forskningsrapport fra NordRegio, 
Stockholm, 2000. 
SME Policy and the Regional Dimension of Innovation. Sluttrapport fra forskningsprosjekt 
under EU's TSER, fjerde rammeprogram. Redigert av Bjørn Asheim og Arne Isaksen. 
The learning firm in the learning region: Workers participation as social capital. Paper presentert 
ved Workshop on "The firm in economic geography", University of Portsmouth, mars 2000, ved 
The 6th RSAI World Congress on "Regional Science in a Small World", Lugano, Sveits mai 
2000, og ved the DRUID Summer 2000 Conference, Rebild, Danmark, juni 2000. 
Regional cluster under international duress: Between local institutions and global corporations. 
Paper presentert ved the first annual conference of the IGU Study Group on Local Development 
on "The Institutions of Local Development", Trento, Italia, oktober 2000 (sammen med Sverre 
Herstad).  
Regional innovation systems towards SMEs: Learning good practive from European instruments. 
Paper presentert ved Workshop on the regional level of implementation of innovation and 
education and training policies, Brüssel, november 2000 (sammen med Arne Isaksen). 
Innovation, cluster and context: The distributed knowledge base of firms in a globalising 
learning economy. Paper presentert ved the Global conference on economic geography, National 
University of Singapore, Singapore, desember 2000 (sammen med Keith Smith). 
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Siv Frøydis Berg  
Hovedoppgave i idéhistorie levert vår 2000: ”Ikke bare fravær av sykdom ”. Den unge Karl 
Evang og utvidelsen av helsebegrepet ” 
 
Ferdig skrevet, men fremdeles under utgivelse:  
”Den offentlige omsorgens tvetydighet: forsorgens forlengelse eller demokratisk frihet?”i 
Omsorgens idéhistorie , under redaksjon av Knut Ruyter og Arne Johan Vetlesen  
”Norway, 1976-2000: Biotechnology and sustainability”, skrevet sammen med Torben Hviid 
Nielsen, Trond Haug og Arve Monsen i forbindelse med LSES-prosjektet.  
 
Brita S. Brenna  
"Fortolkning og forandring - eller hvorfor vi trenger humaniora akkurat nå" -- Utfordringer for 
humanistisk forskning. Utkast Strategi for humanistisk forskning, Norges forskningsråd.  
 
Vidar Enebakk  
Enebakk, Vidar: "Fra Wissenssoziologie til Sociology of Knowledge. Resepsjonen av Karl 
Mannheims kunnskapssosiologi i forbindelse med publiseringen av Ideology and Utopia (1936)", 
TIK-senterets skriftserie nr. 3, Oslo 2000.  
Enebakk, Vidar:"Risiko et sjansespill. Glimt fra sannsynlighetsregningens idéhistorie", ARR 
idéhistorisk tidsskrift nr. 2-3/2000, s. 15-32 
 
Jan Fagerberg  
Fagerberg, Jan “Technological progress, structural change and productivity growth”, Structural 
Change and Economic Dynamics, 11 (2000), 393-411  
Fagerberg, Jan “Vision and fact: A Critical Essay on the Growth Literature”, in Jeff Maddick 
(ed) “Unconventional Wisdom: Alternative Perspectives on the New Economy”, The Century 
Foundation Press, New York, 2000, pp. 299-320, 350-354  
Fagerberg, Jan and Bart Verspagen: “Productivity, R&D Spillovers and Trade”, in Bart Van Ark 
et al. “Productivity, Technology and Economic Growth”, Kluwer, Dordrecht, 2000, pp. 345-360  
 
Terje Grønning  
Multinational R&D, Corporate Organisation and Innovations Systems: A Study of the  
Domestic and European R&D-activities of the Japanese Speciality Chemicals Industry . Report 
to the European Commission's Targeted Socio-economic Research (TSER) programme under the 
IVth Framework programme, "Comparative Dynamics of Innovation Systems" (project CT97-
1077).  
"Control and Co-determination: An Assessment of Volvo's QDF System", in T. Shinoda (ed.)  
Comparative Studies on a New Industrial Model Between Sweden and Japan . Kyoto: 
Ritsumeikan University, April, 2000.  
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Arve Monsen 
"Livets tre og kodenes kode. Fra genetikk til bioteknologi - Norge 1900-2000". Sammen med 
Torben Hviid Nielsen og Tore Tennøe. Gyldendal Akademisk, Oslo 2000  
"Norway, 1976-2000: Biotechnology and sustainability", skrevet sammen med Torben Hviid 
Nielsen, Trond Haug og Siv Frøydis Berg i forbindelse med LSES-prosjektet.  
 
Ingunn Moser  
Entry 48 on Cyborg i International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences , Section 
Science and Technology Studies, editor prof. Sheila Jasanoff, editors in chief Neil J Smelser and 
Paul B Baltes, forthcoming with Pergamon Press, Elsevier Science (sammen med John Law)  
"Against Normalisation: Subverting Norms of Ability and Disability", i Science as Culture , 
No.2, Vol. 9, June 2000, s. 201-240.  
“’Making Voices’: New Media Technologies, Disabilities, and Articulation”, kommer i 
Rasmussen, Terje, Liestøl, Gunnar, Morrison, Andrew (eds.) Innovation: Media, Methods, and 
Theories , MIT-Press, 2001 (sammen med John Law)  
”Med semiotikk som brobygger – oversettelsesarbeid i et prosjekt om subjektivitet i teknososiale 
praksiser”, kommer i en rapport fra seminar om tverrfaglighet, i KTKs skriftserie, redigert av 
Gunnar Liestøl. 
 
Christine Myrvang  
Teknikker i transformasjon: Ledelse, organisasjon og teknologi ved Årdal Verk og ÅSV fra 1940-
åra til 1970-åra. TIK skriftserie 2/2000.  
 
Rajneesh Narula 
Industrial Development, Globalisation and Multinational Enterprises: new realities for 
developing countries, with John Dunning, Oxford 
Development Studies, Vol 28, No 2, 2000 
 
Strategic technology alliances by European firms since 1980: questioning integration?, in F. 
Chesnais, G. Ietto-Gillies and R. 
Simonetti (eds) European Integration and Global Corporate Strategies, Routledge, London 2000 
 
Foreign Direct Investment, Globalisation and Country-Specific Factors in the Industrialised 
Countries, in H. Singer, Hatti, N. and Tandon, R. Globalisation, Technology and Trade, BR 
Publishing Co, 2000 
 
R&D Collaboration by SMEs in ICT industries: opportunities and limitations, MERIT research 
memoranda 2000-029 
 
Strategic partnering by EU firms: a rejoinder, MERIT research memoranda 2000-028 
 
ICTs and multi-technology products: impact on the R&D activities of SMEs, IAI-ISEAS 
workshop, Singapore, November 14-5 2000 
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Explaining ‘Inertia’ in R&D internationalisation: Norwegian firms and the role of home country-
effects, paper given at Copenhagen Business School, April 2000 
 
Torben Hviid Nielsen 
Torben Hviid Nielsen, Arve Monsen & Tore Tennøe. Livets tre og kodenes kode. Fra genetikk til 
bioteknologi. Norge 1900-2000. Gyldendal Akademisk. 345 sider. 
George Gaskell, Nick Allum, Martin Bauer, John Durant, Agnes Allansdottir, Heinz Bonfadelli, 
Daniel Boy, Suzanne de Cheveignë, Björn Fjaestad, Jan M. Gutteling, Jürgen Hampel, Erling 
Jelsøe, Jorge Correia Jesuino, Matthias Kohring, Nicole Kronberger, Cess Middel, Torben Hviid 
Nielsen, Andrzej Przestalski, Timo Rusanen, George Sakallaris, Helge Torgersen, Tomasz 
Twardowski and Wolfgang Wagner. Biotechnology and the European public. "Nature 
Biotechnology". Vol 18, September 2000, pp. 935-938.  
Helge Torgersen, Jesper Lassen, Erling Jelsøe, Timo Rusanen & Torben Hviid Nielsen. Europe 
the Spoil-Sport: On the Europeans' Reluctance Towards genetically Modified Food. "The Journal 
of BioLaw and Business". 2000, vol. 3, nr. 3, pp. 53-59. 
Torben Hviid Nielsen. From Deadly Sins to Accepted Moral Acts. Abortion and Euthanasia as 
Politics in the Norwegian Welfare State, 1969-1996. In Jacob Dahl Rendtorff and Peter Kemp 
(edit.): "Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw. Vol II". Centre for Ethics 
and Law. Copenhagen 
Inge Ramberg, Egil Kallerud & Torben Hviid Nielsen. Vitenskap, forskning og teknologi. 
Befolkningens interesser, holdninger og kunnskap. Norge, 1999. NIFU rapport. Norsk institutt 
for studier av foskning og utdanning.  
Monica Lund, Torben Hviid Nielsen & Knut Kalgraff Skjak. Norske holdninger til bioteknologi. 
Parallelundersøkelser til Eurobarometer i 1993, 1996 og 1999. Norwegian Attitudes to 
Biotechnology. Parellel Surveys to Eurobarometer in 1993, 1996 and 1999. Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Rapport 118. Bergen.  
Torben Hviid Nielsen. Sosiologiske teorier om risiko: Beck, Giddens og Luhmann. ARR. 
Idehistorisk Tidsskrift. 2-3/2000, pp. 74-83. Oversatt og bearbeidet av Vidar Enebakk.  
Torben Hviid Nielsen. Vitende skepsis. "Gen-i-alt". Nr. 4/2000. 
Egil Kallerud, Torben Hviid Nielsen & Inge Ramberg. Høy kunnskap, men moderate 
forventninger til vitenskap og teknologi. Forskningspolitikkk. NIFU - Norsk institutt for studier 
av forskning og utdanning. 1/2000, pp. 16-17. 
 
Helge Ryggvik 
Ryggvik, Helge: Norsk oljevirksomhet mellom det nasjonale og det internasjonale. En studie av 
selskapsstruktur og internasjonalisering. Avhandling for graden dr. philosophiae. Det historisk-
filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2000. 
Ryggvik, Helge: Colombia: Olje og menneskerettigheter, TIK arbeidsnotat Nr. 7/2000. 
Ryggvik, Helge: "Offshore Safety Regulations in Norway: From Model to System in Erosion" i 
New Solutions Volum 10 Nr. 1 and 2 - 2000. New York 2000. 
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Tian Sørhaug 
”Arbeidslivet i den ”nye” økonomien. Fra on time til online – mot en ny sosial kontrakt” i  
Horisont. Næringspolitisk skriftserie 1/2000. NHO, Oslo 
”Det ”nye” industrisamfunnet. Individualisering, fellesskap og kontrakt.” i Orienterer. Desember 
2000. NAVO, Oslo. 
 
Olav Wicken 
Wicken, O. , FoU i næringslivet - et historisk perspektiv -- NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping. 
Vurdering for økt FoU i næringslivet  
Wicken, O. Fiskeriene og kystsamfunnet - en fotnote i vår nasjonale historie? -- Finstad, B.P.; 
Haaland, A.; Schwach, V. (ed.): ".. en af Landets betydeligste Næringsveie". Fiskenettet - 
nettverk i fiskerihistorie. Rapport fra et fiskerihistorisk seminar ved Norges Fiskerimuseum i 
Bergen 2.-3. november 1998 Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Tromsø. 2000 : 60-71  
Wicken, O. Forskning, næringsliv og politikk. En historisk fremstilling av norsk 
næringslivsforskning og politikk -- Arbeidsnotat fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur. 
Senter for teknologi, innovasjon og kultur. 2000-04 (6) : 81 
 

Seminarer/konferanser 
 
Kristin Asdal 
10.02. 00; "The Norwegian Acid-Rain Controversy", paper innenfor seminarrekken "Politics of 
Nature" i regi av Bruno Latour/Kristin Asdal, Le Centre de Sociologie de L´innovation, Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Paris.  
Våren 2000: flere seminarbidrag ved doktorgradsundervisningen/ Atelier d«Žcriture ved Le 
Centre de Sociologie de L«innovation, Ecole Nationale SupŽrieure des Mines de Paris: "6000 
signes" 02.03.00, "En quoi sommes-nous des Indiens? 16.12.99, "Experiment failed" 20.01.00, 
"Intuition" 3.01.00, "Time/context/networks" 16.05.00  
14.03.00: Innledning ved strategiseminar i områdestyret for Kultur og Samfunn/ Norges 
Forskningsråd  
16.-17. 11, "Grønne bølger og vitenskapelige kontekster. Å bringe forurensninger ned fra de øvre 
luftlag." Paper til forskerutdanningsseminar, "Den vitenskapelige kontekst",  
18.12.00, "Betydningen av kritikken. Etableringen og forvaltningen av røykskadesaken i Årdal 
og Sunndal", Paper til seminaret Økonomi og kultur ved TIK. 
 
Bjørn Terje Asheim  
Institute of British Geographers årskonferanse, januar 2000, Sussex University 
Association of American Geographers årskonferanse, februar 2000, Pittsburgh 
Workshop on the firm in economic geography, University of Portsmouth, mars 2000 
The 6th RSAI World Congress, Lugano, Sveits, mai 2000 
Innovation network møte, Oslo, mai 2000. 
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DRUID summer 2000 conference, Rebild, Danmark, juni 2000 
European Summer Institute, Graz, Østerrike, september 2000 
IGU Study Group on Local Development første årlige konferanse, Trento, Italia, oktober 2000 
Innovation network møte, Urbino, Italia, oktober 2000 
Global conference on economic geography, Singapore, desember 2000. 
 
Siv Frøydis Berg  
Mai 2000: 5-dagers Ph.D-kurs i Humanistisk Sundhedsforskning, Gilleleje, Danmark (kun 
abstract)  
20-24.09. 2000: LSES-workshop i Vitznau, Sveits  
26-28.09. 2000: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century (4s/EASST-
konferansen), Wien 27.09. Innlegg avholdt på konferansen (ideologisk bakgrunn for det utvidede 
helsebegrep og fremveksten av den norske sosialmedisinen)  
11.10.200: Internseminar, TIK, sammen med Torben Hviid Nielsen, Arve Monsen og Trond 
Haug: ”The Sonderweg of Norwegian Biopolitics”  
 
Brita S. Brenna  
Konferanser med paper  
"In the Fairy-tale Land of Labour. Visitor accounts from the Exposition Universelle in Paris 
1900" -- Worlds in Transition: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century Wien. 
2000-09  
"Utstillingenes bilder" -- Nordisk doktorandkonferans på temat Teknik och Samhälle Linköpings 
universitet. 2000-08  
"Utstillingenes bilder", (revidert utg. av ovenfor) -- Visuella kulturer i publika situationer. 
Institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet. 2000-11 
 
Fulvio Castellacci 
ETIC Session, Maastricht, October 9th to 20th, 2000. Paper presented: "A technology-gap 
approach to cumulative growth: toward an integrated model".  
Innovation Network Meeting, Urbino, October 26th to 29th, 2000.  
Vidar Enebakk 
"From Wissenssoziologie to the Sociology of Knowledge. The Controversy over Karl 
Mannheims Ideology and Utopia (1936)". Til konferansen "Worlds in Transition: 
Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century", 4S/EASST-Conference, Vienna, 
Austria 27.-30. September 2000. 
"Kontroverser om kunnskapssosiologi: Mannehim, Merton, Bloor". Til Nordisk 
doktorandkonferans på temat Teknik och Samhälle Linköpings universitet. aug. 2000.  
"Idéhistoriske perspektiver på risiko: sannsynlighetsregning, forsikring, statistikk". Til 
konferansen "Risiko i tid og rom", TIK-senteret 25. oktober 2000 
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Jan Fagerberg  
13-14.1.2000 Workshop “The other canon”, Venice, comment on “Uneven economic 
development”  
 
24-25.1.2000 Workshop-Innovation and Diffusion in the Economy, CISEP, Lisboa, presentation 
of paper “Lack of regional convergence”  
 
13-14.3.2000 International conference on Industrial Policy, Innovation and Economic Growth, 
Asai House, Copenhagen, Denmark, comment and roundtable  
 
29.3.2000 Forskningspolitisk seenminar, NFR, foredrag “Den økonomiske utfordringen for 
Europa” (med Per Botolf Maurseth)  
 
22-23.5.2000 Workshop in “Dialog Series: Improving the socio-economic knowledge base” 
(European Commission), Brussels, presentation of the TSER research project “Technology, 
Economic Integration and Social Cohesion”  
 
26-27.5.2000, 2 nd Innovation Network Meeting, Oslo, “Knowledge and Innovation: Approaches 
and Methods”, Oslo, organiser  
 
28.6.1.7.2000 8 th Conference of the International Joseph A. Schumpeter Society, Manchester, 
presentation of paper “Regional convergence, clustering and European Policies”  
 
29.8.2000 Foredrag på instituttseminar, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI, 
Bærum  
 
13-16.9.2000 ERC/METU International conference in economics IV, Middle- East Technical 
University, Ankara, invited lecture on “Innovation and Growth”  
 
27-28.10.2000 3 rd Innovation Network Meeting, Urbino, “Innovation, Time and Space, 
organiser  
 
20-22.11. 2000 International Conference, Technology Policy and Innovation, Economic and 
historical perspectives, Paris (Commissariat du Plan/CREST-NBER/Universite de Paris I), 
introduction to roundtable “Are there obstacles to Innovation in Europe? Assessment and 
Perspectives of European Technology Policy”  
 
Terje Grønning  
I mai og desember, 2000, med-arrangør av internajsonale konferanser i Strasbourg og i London i 
regi av det EU-finansierte prosjektet Policies for Sustainable Technological Innovation in the 
21st Century (POSTI).  
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"The European R&D-activities of the Japanese Prescription Drugs Industry: From Limited 
Internationalization to Globalization of Innovative Capacities?", paper to Technology Trade And 
Technology Transfer Between The EU and Asia, the Sixth International Euro-Asia Research 
Conference , 4-5 May 2000, University of Limerick, Ireland.  
"Categorizing Sustainability and Social Acceptability", paper to the 2nd POSTI meeting in 
collaboration with the ESST Annual Scientific Conference , 27 - 28 May 2000, Strasbourg, 
France (medforf: M. Audétat, E.P.F. Lausanne).  
"Transnational Coordination of R&D: The European R&D activities of the Japanese Printing 
Inks Industry", Paper to the XVIth EGOS Colloquium , Helsinki, 2-4 July, 2000.  
"The Relationship between Control and Co-determination: The Case of Volvo's 'Quality, 
Delivery and Finance' Team System", paper to the 4th International Workshop on Teamworking , 
Nijmegen Business School, University of Nijmegen, the Netherlands, 4-5 September 2000.  
 
Knut Haukelid  
NFR Risikoprosjekt  
TIK-senteret hadde i år ansvaret for den faglig delen i forbindelse med "Eilert Sundt dagen" den 
26. oktober. Vi benyttet denne anledning til å invitere Ulrich Beck til å holde foredrag. Dette ble 
en stor suksess med fullstappet auditorium og god mediadekning.  
Dagen før Becks forlesning hadde vi et eget "Risikoseminar" på TIK:  
Program for seminaret "Risiko i tid og rom" ved TIK den 25. oktober:  
· Åpning ved Knut Haukelid og Vidar Enebakk: Risikoforskning ved TIK og litt om forskjellige 
måter å forstå risiko på.  
· Torben Hviid Nielsen: Sosiologiske risikoteorier: Beck, Giddens og Luhmann.  
· Vidar Enebakk: Idéhistoriske perspektiver på risiko: sannsynlighetsregning, forsikring, 
statistikk  
· Knut Haukelid: Antropologiske forståelser av risiko  
· Tian Sørhaug: Refleksjoner over NOU 2000:24 Et sårbart samfunn  
· Torben Hviid Nielsen: Regulering av risiko i norsk genteknologi  
· Sydney Dekker fra Linköping Institute of Technology: Om flyulykker, undersøkelser og den 
menneskelig faktor  
· Martin Berntsen fra UiB: "Fra det sosiale til det økologiske - Becks Risikogesellschaft tekstuelt 
og historisk-biografisk"  
· Diskusjon 
I forbindelse med seminaret hadde TIK ved Vidar Enebakk laget et spesialnummer av "ARR -
Idehistorisk Tidsskrift" som i sin helhet er viet til risiko. Her fokuseres det spesielt på 
samfunnsvitenskapelige og humanistiske teorier om risiko.  
Både Becks forelesning, seminaret og utgivelsen av ARR fikk god mediadekning. I tillegg til en 
del avisskriverier, ble det intervju i P2 og P4, og senterleder Tian Sørhaug interjuet Beck for 
NRK. Dette skal komme i programmet "Brennpunkt" i nær fremtid.  
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Sverre Herstad  
Deltok på "Innovation Studies Network" - konferansen i Urbino.  
 
Arve Monsen 
20-24.09. 2000: LSES-workshop i Vitznau, Sveits  
26-28.09. 2000: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century (4s/EASST-
konferansen) Innlegg: "New biologists, new biology: Norway 1880-1920"  
03.11.2000: Kommentator til Mikael HŒrd pŒ seminaret "Kulturhistorie, medisin og helse", 
Medisinsk selskap. 
 
Ingunn Moser 
”Mot normalt? Et angrep på normalisering som ideologi og politikk overfor funksjonshemmede”, 
Nordisk Forum for Etnografis konferanse om ”Likhetens paradokser”, Hadeland Hotell, 10-
11.02.2000  
”The Subjects of Car Advertising”, Nordisk doktorandkonferanse på temaet Teknik och 
Samhälle, Linköpings universitet, August 2000  
” Some politics of articulating subjectivities: living after traffic accidents”, EASST/4S 2000 
conference ”Worlds in transition: Technoscience, Citizenship and Culture in the 21st Century” i 
Wien, October 2000  
”Kyborgens rehabilitering”, innledning på Senter for studier av teknologi og samfunn, Göteborgs 
Universitet, 19.01.2000  
”Med semiotikk som brobygger – oversettelsesarbeid i et prosjekt om subjektivitet i teknososiale 
praksiser”, dagsseminar om tverrfaglighet, KTK/Intermedia, 13.12.00  
 
Sissel Myklebust 
1.11 
Økonomi og kultur-epoker, profesjoner og nasjonale kontekster  
TIKs seminarserie  
23.11  
Thorstein Veblen, økonom og sosiolog; kulturanalyse som forutsetning . 
Åpent foredrag i SV-fakultetets serie Kjenn din klassiker  
18.12 
Mellom kunst og marked-norsk reklame på 1990-tallet  
TIKs heldagsseminar Økonomi og kultur  
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Christine Myrvang  
Konferanse med paper:  
"Denne syndflod av stygge maskinvarer": Ting og identitet i masseproduksjonens tidsalder.  
Paper til Nordisk doktorgradskonferanse i Lindköping, Sverige, 30.8 - 1.9.2000.  
Seminarbidrag: 
Fordisme og flapperisme: Framveksten av massekonsumet i 1920-tallets USA.  
Innlegg på TIKs internseminar 15.11.2000  
Mrs. Consumers overtak: Fra tragisk til kreativ sløsing  
Innlegg på TIK-seminar om økonomi og kultur 18.12.2000  
 
Torben Hviid Nielsen 
10 - 14. 04. Bioteknologi, opinion, etikk og innavasjoner. Forskerkurs. Arrangeret af Senter for 
teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Program for gunnleggende bioteknologi (NFR) og 
Etikkprogrammet (NFR). Ved professor Peter Aleström, Norges Veterinærhøgskole og professor 
Torben Hviid Nielsen, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO. 
11-12. 09 og 29-30. 11. Genteknologi og Mat. Tverrfaglig kurs med projektarbeid. Arrangeret af 
Norges landbrukshøgskole i samarbeid med Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), 
Norges veterinærhøgskole, MATFORSK med støtte fra Statens lærerkurs. 
26. 10. Ulrich Beck. The Cosmopolitarian Society and its Enemies. The Eilert Sundt lecture 
2000. The Faculty of Social Sciences. University of Oslo. 
 
Brian Portelli 
November, 2000. International Strategy: Foreign Operation Methods, at the Norwegian School 
of Management BI, Sandvika  
December, 2000. Key Issues in International Business History, at the Norwegian School of 
Management BI, Sandvika. 
 
Olav Wicken 
Våren 2000: organisert sammen med STEP og ledet en seminarserie på fem seminarer for 
Industri og energi om "Innovasjon og økonomi". 
11. april Fra lineær tenkning til innovasjonssystemer Keith Smith, STEP  
2. mai Målsettinger og begrunnelser for offentlig innovasjonspolitikk Johan Hauknes, STEP  
23. mai Det norske innovasjonssystemet Svein Olav Nås og Arne Isaksen, STEP  
6. juni Innovasjonspolitikk og økonomi i historisk perspektiv Olav Wicken, TIK  
20. juni Innovasjon, miljø og økonomisk utvikling Rene Kemp, MERIT 
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Prosjekter 
 
Bjørn Terje Asheim 
Globalisering som transformativ kraft, NFR 2001-2004 (leder) 
Oslo som en lærende region, NFR 2001-2002 (leder) 
Nye former for kunnskapsforvaltning, NFR 2001-2002 (leder) 
Globalisering og internasjonalisering av norsk næringsliv, NFR 2000-2004 (deltaker) 
Historiske og sosio-kulturelle forutsetninger for innovasjon, NFR 1999-2001 (deltaker) 
 
Fulvio Castellacci 
Phd project in Innovation Studies, August 2000-July 2004. Title of the Phd proposal: 
"Innovation, Globalisation and Economic Growth", August 2000. 
 
Brian Portelli  
The North Versus the South in a Globalising World: Leveraging the Role of Multinationals in 
Promoting Development. 
The purpose of this project is to study under what conditions globalisation can be conducive for 
capability formation and industrial upgrading in less-developed countries (LDCs). Based on 
field research to be conducted in Tanzania, this research addresses the opportunities and 
challenges confronting LDCs as a result of the spread of foreign direct investment (FDI) and the 
global production networks of multinational enterprises (MNEs) and examines whether FDI 
fosters indigenous technological capabilities. This research addresses the realistic options to 
leverage MNEs as carriers of such upgrading.  
 
Jan Fagerberg  
The Network for Innovation Studies , which Fagerberg initiated in 1999 with the support of the 
Norwegian Research Council (“Næring, Finans, Marked”), is an international network of 
researchers who meet twice a year to discuss and contribute to the progress of this field of 
research. Two such conferences were held in 2000, in Oslo and Urbino, respectively, both with 
broad international participation. Reports from these events are available through TIKs website.  
Fagerberg is involved in several ongoing projects on globalisation of innovation. One project, 
financed by the Norwegian Research Council under the “Næring, Finans, Marked” programme, 
“Innovation, clusters and globalisation” , is carried out in co-operation with researchers at the 
STEP-group and NUPI. TIK’s part, which is now completed, focuses on the international R&D 
activities of Norwegian firms (based on extensive interviews carried out specifically for this 
project). For more information about this research, contact Rajneesh Narula at TIK . Another 
project – Comparative Dynamics of Innovation Systems (CDIS) funded by European 
Commission as part of the TSER programme - has been carried out in co-operation with several 
other European research institutes, two of which are based in France. TIK’s part of this project 
looks in particular at the recent changes in the internationalisation strategies of Japanese firms. 
This project was completed in 2000. For more information about this research contact Terje 
Grønning at TIK . Fagerberg is also one of the responsible in the program “Globalisation as a 
transformative force” which started up in 2000 (with the support of NFR). For more information 
contact the program director, Bjørn Asheim.  
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The project “ Information technology (IT), codification and global dynamics :The challenge for 
small, open economies” , financed by NFR ( the SKIKT program), is a new three year project 
(2000) that inquires how IT, and especially the internet, have changed the rules of the game by 
allowing for increased mobility of firm-specific resources and capabilities across national 
boundaries, thereby posing new challenges for small, open economies. The project has a 
comparative focus, with specific emphasis on developments in the Nordic area and South-East 
Asia, and the project team include Professor Dieter Ernst (East-West Center, University of 
Hawaii at Honolulo), Professor Jan Fagerberg at TIK (project leader) and Jarle Hildrum (M.A., 
ESST) who will do a ph.d. within this project.  
 
Terje Grønning  
Comparative Dynamics of Innovation Systems: Implications for Science & Technology and 
Other Policies (CDIS)  
Prosjektmedarbeidere Terje Grønning, Rajneesh Narula, Jan Fagerberg  
Tidsplan: 1997 - 2000  
Finansiering: EUs program Targeted Socio-economic Research (TSER)  
CDIS er et samarbeidsprosjekt mellom fire europeiske institusjoner og ble avsluttet høsten 2000. 
TIK-senterets del av prosjektet er fokusert på en studie av japanske multinasjonale selskaper og 
deres virksomhet i Europa, på nyere endringer i deres internasjonale strategier. Prosjektet ble 
ledet av Remi Barré, Observatoire des Sciences et Technologies (OST), Paris.  
 
Globalisering av svensk arbeidsliv  
Prosjektmedarbeider Terje Grønning  
Tidsplan: 1995 - 2000  
Finansiering: Det japanske undervisningsministeriet  
Prosjektet har tatt sikte på å publisere en bok med bidrag fra samarbeidspartnerne 
Arbetslivsinstitutet i Sverige, Ritsumeikan Universitet i Japan og TIK-senteret, basert på 
feltstudier i tidsrommet 1995-1999: Shinoda, Takeshi (red.) (2001) Sweden no rodo to sangyo: 
tenkan-ki no mosaku (Sveriges industri og arbeidstagere: forsøk i en brytningstid). Tokyo: 
Gakubun-sha. TIKs ansvarsområde i prosjektet har vært en studie av team-arbeid i Volvo-
konsernet.  
Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century: Lessons from European 
Higher Education in Science, Technology and Society (POSTI)  
Prosjektleder: Terje Grønning medarbeidere Morten Kristiansen, Siri Berthinussen, Thierry 
Roedelé, Håkon Skogli  
Tidsplan: 1999 - 2001  
Finansiering: EUs program Targeted Socio-economic Research (TSER)  
POSTI er et tematisk nettverk som ledes av TIK-senteret og har foruten TIK-senteret 9 
deltagende institusjoner i Frankrike, Sveits, Storbritannia, Spania, Portugal, Danmark og 
Nederland. Nettverkets formål er å systematisere en del av den pågående forskningen ved de 
deltagende institusjonene, med særlig henblikk på forskning utført av yngre forskere. For dette 
formålet er det blitt bygget en database med sammendrag og stikkord over avhandlingene. 
Databasen kan brukes direkte via Internett. Nettverket arrangerer i løpet av prosjektperioden fire 
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større konferanser med fokus på bærekraftig utvikling, innovasjon og kultur. Innleggene fra 
konferansene gjøres tilgjengelig over prosjektets nettsted.  
Ingunn Moser 
”Identitet og subjektivitet i kommunikasjonsteknologi: gjennom grenseland til normaliteten”  
 
I dette prosjektet studerer jeg hvordan vi blir mennesker, personer, subjekter og kropper med 
status som kompetente aktører, gjennom å innrullere og gjøre bruk av en rekke teknologier. 
Utgangspunktet er en praksisfilosofi som studerer både personer, kropper og subjektiviteter som 
artifakter, noe vi gjør, som blir til i praksiser, som en slags ”performance”, og som trer fram og 
blir til gjennom et sett av disposisjoner (’dispositifs’) som muliggjør dem. Teknologi er en form 
for slike disposisjoner som lar bestemter former for subjekter, personer, tre fram.  
Empirisk tar jeg utgangspunkt i noen som nettopp defineres som i grenselandet, hvor normene 
for subjektivitet og kroppslighet, for hva som gjør oss til mennesker eller ikke, og til kompetente 
sådanne, eller også ikke, er både tydelige og alltid kritiske – nemlig funksjonshemmede. Jeg 
studerer hvordan subjektiviteter og kropper blir rekonfigurert etter trafikkulykker, hvilke normer 
for kroppslighet og subjektivitet funksjonshemmede møter og praktiserer, og hvilke praktiske, 
materielle/tekniske, og diskursive ’dispositifs’ – betingelser – disse forutsetter.  
Arbeidet forholder seg gjennom disse også til sosialpolitiske prinsipper og målsetninger, 
formulert innenfor velferdsstatlige så vel som medisinske og helseprofesjonelle diskurser, og går 
inn i diskusjoner om normalisering og integrering som mål for en politikk overfor 
funksjonshemmede.  
 
Sissel Myklebust 
Kapitalisme, vitenskap og demokrati. Prosjektansvarlig Sissel Myklebust  
Tidsplan 1994-2002  
Teknokratiproblematikken diskuteres på bakgrunn av vitenskapeliggjøringen av stadig nye 
samfunnsområder i det 20.århundret. Hovedvekten legges på kulturelle og samfunnsmessige 
prosesser som har vært viktige i utviklingen av teknologi, organisasjon, økonomi og ledelse som 
vitenskapeliggjorte felt. Prosjektet har to hovedfokus; kunnskapsproduksjonen og 
samfunnsformasjonen. Det første dreier seg forholdet mellom teori og praksis, om hvordan 
vitenskapelige spesialiseringer har kommet i stand, og om hvordan de har blitt institusjonalisert. 
Det andre om hvilke betydning oppfatninger om profesjonalisering har for hvordan 
samfunnsformasjonen analyseres og inndeles (moderne, demokratisk, teknokratisk, kapitalistisk, 
industrielt, postindustrielt m.m.)  
 
Industriledelse og samfunnsutvikling i de nordiske land  
Prosjektansvarlig Sissel Myklebust, medarbeider Christine Myrvang  
Tidsplan:1994-2002  
Finansiering: Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk forskning (NOS-H) og prosjektet 
Norsk/Svensk historie 2005.  
Dette er et nordisk nettverksprosjekt. Teamet er sammenhengen mellom industriledelse og 
samfunnsutvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Industriborgerskapets ulike posisjon i 
de enkelte land studeres i sammenheng med diskusjonen om det finnes en nordisk modell. Makt 
og autoritetsforhold i industribedrifter sees i sammenheng med kulturelle forhold der en 
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vitenskapeliggjøring og profesjonalisering av ledelsesfeltet inngår som sentralt tema. Haldor 
Byrkjeflot, Sissel Myklebust, Christine Myrvang og Francis Sejersted leder arbeidet med å lage 
en større bok som sluttrapport for den NOS-H finaniserte delen. Prosjektet fortsetter ved TIK ut 
2002 som et samarbeid med et større prosjekt om norsk/svensk historie ledet av Francis Sejersted 
og Bo Stråth.  
 
Kunnskapsmakt  
Prosjektleder: Sissel Myklebust, medarbeidere Kristin Asdal, Vidar Enebakk, Kjetil Jakobsen, 
Yngve Nilsen og Tore Tennøe.  
Tidsplan: 1999-2002.  
Finansiering: Norges Forskningsråd – Maktutredningen  
I forbindelse med den pågående maktutredningen er det etablert et samarbeid med TIK med sikte 
på å belyse forholdet mellom vitenskap, teknologi og makt. Kristin Asdal tar for seg forholdet 
mellom ekspertkunnskap og makt i miljøfeltet. Vidar Enebakk analyserer Sokal-debatten. Kjetil 
Jakobsen drøfter den norske maktutredningstradisjonen i et komparativt perspektiv.Yngve Nilsen 
tar opp temaet vitenskap og politikk gjennom en sammenligning av tradisjonelle 
forskningsinstitusjoner og konsulentfirma som ECON. Tore Tennøe drøfter genetikkens 
utvikling til bioteknologi og om den sosiale ingeniørkunsten i dag er i ferd med å bli overført til 
den enkelte. Arbeidet vil resultere i en bok i Maktutredningens serie på Gyldendal akademiske.  
Konsum, kultur og dannelse. Prosjektleder:Sissel Myklebust, medarbeidere Brita Brenna og 
Christine Myrvang  
Tidsplan: 2000-2002  
Finansiering: Norges forskningsråds program for kulturstudier  
Prosjektet tar for seg utviklingen av konsumet i Norge fra 1850 fram til i dag i et kultur og 
dannelsesperspektiv. Tilnærmingen er komparativ og tverrfaglig der skiftet i holdninger til 
konsumet settes i sammenheng med bredere kulturelle endringer. Bestrebelsene på å forme den 
rasjonelle konsumenten står sentralt. Reklame, media, opplysningslitteratur, offentlige debatter 
og forbruksstatistikk utgjør det viktigste forskningsmaterialet. I tillegg kommer litteraturstudier. 
Et bredere nettverk er i ferd med å bli etablert i tilknytting til seminarer, undervisning og ulike 
former for publisering.  
 
Lars Risan  
Doktorgradsprosjekt finansiert av universitetets innsatsområde "Kommunikasjon: Teknologi og 
Kultur" og NRF-programmet "SKIKT".  
I dette prosjektet studerer jeg hvordan informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) inngår i 
samproduksjonen av ´´forvalter'' og ´´forvaltet natur''. Det empiriske fokus er på elektroniske 
løsdriftfjøs hvor kommunikasjonen mellom melkekyr og bonde er til dels automatisert. Fjøsets 
datamaskin er en del av forvaltningen, samtidig som den er med å skape et bilde av hva som 
forvaltes. Paralellt med at det innstalleres slike ´´forvaltningsautomater'' i norske fjøs, knyttes 
norske gårder til de sentrale dataregistrene til samvirkeorgansasjonene.  
Prosjektet er dels antropologisk, i det det er basert på feltarbeid blant bønder og melkekyr på 
Jæren. Her studerer jeg distribusjonen av subjektivitet i nettverk av mennesker, dyr og maskiner. 
Dels er prosjektet (idè)historisk, i det jeg studerer den historiske konstruksjonen av en ku, 
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´´Norsk Rødt Fe''. Denne konstruksjonen var både sterkt sentralisert og teknokratisk, og den var 
ideologisk promotert som en ´´lokal'' ku, avlet fram av ´´lokale'' oppdrettere.  
Det kan se ut til at både bonden og melkekua i større grad er blitt handlende subjekter ved slutten 
av dette århundredet. Samtidig er både bonden og kua del av en vitensklapelig jakt på økt 
produktivitet. Det heter i Forskrift om hold av storfe av 15.01.96 at ´´... ved datastyrt individuell 
foring skal antall dyr pr. foringsautomat være tilpasset dyras behov og produskjonsnivå.''  
Jeg beveger meg fortsatt i spenningen mellom ´´behov'' og ´´produsjonsnivå'', samtidig som jeg 
spør hvems behov og produksjonsnivåer vi snakker om her.  
 
Helge Ryggvik 
Arbeidet våren 2000 med en rapport om Colombia. Utenriksdepartementet finanserte en ny reise 
til Colombia mot at jeg utvidet rapporten til å omhandel den generelle utviklingen i Colombias 
oljesektor. Colombia arbeidet ble foreløpig avsluttet med en rapport september 2000. 
Forsvarte juni 2000 doktorgrad med tema, Norsk oljevirksomhet mellom det nasjonale og det 
internasjonale. En studie av selskapsstruktur og internasjonalisering. 
Arbeidet høsten 2000 med en avslutning av PETROPOL-prosjektet, BP/Statoil-alliansen. 
Norsk Jernbanehistorie 
Fikk i desember 2000 på oppdrag fra Jernbaneverket ansvar for å skrive Bind 2 av norsk 
jernbanehistorie. Han vil gjøre dette sammen med Prof. Jon Gulowsen. Prosjektet vil ta for seg 
for seg perioden fra 1940 og frem til den norske jernbanes 150 års jubileum i 2004. Ved siden av 
historien om NSB som institusjon (Jernbaneverket, NSB og Jernbanetilsynet fra 1995) vil 
prosjektet vil ta for seg jernbanehistorien i et bredt teknologisk og samfunnsøkonomisk 
perspektiv. Det er en målsetting å koble prosjektet opp mot andre prosjekter ved TIK. Relevante 
deler av prosjektet vil utgjøre en viktig bjelke i TIKs risikoprosjekt.  
 
Tian Sørhaug 
Innsikter i det nødvendige. Ledelse, autoritet og kunnskap. Prosjektansvarlig. Tidsplan: 
Bokmanus 2002. 
Bokprosjekt om ledelsesteorier og ledelsesforskning fram til og med den postfordistiske 
kunnskapsøkonomien. Prosjektet var opprinnelig finansiert av NFR. Boka analyserer 
ledelsesforskning som et omfattende forsøk på en vitenskapelig begrunnelse og konstruksjon av 
autoritet i moderne samfunn. Analysen har et kulturhistorisk perspektiv og fokuserer blant annet 
på samspillet mellom autoritetsformer og organisatorisk utvikling i arbeidslivet. Det blir lagt 
særlig vekt på vilkårene for autoritet, styringsrett og solidaritet i en læringsøkonomi. Avtale om 
publisering foreligger med Fagbokforlaget, og et dansk forlag, Hans Reitzel, ønsker avtale. 
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Formidling 
 
Siv Frøydis Berg  
30.10.2000: Foredrag sammen med Arve Monsen på Oslo Forsøksgym, om bioteknologi og 
”The Sonderweg of Norwegian Biopolitics”. 
 
Brita S. Brenna 
Norsk deltakelse på verdensutstillinger – NRK P3 Mammarazzi. 2000-06  
Norsk deltakelse på verdensutstillinger – NRK P2 WOK. 2000-06  
 
Bokanmeldelse: 
"Nasjon og naturvitenskap" -- Arr - idéhistorisk tidsskrift Oslo. 2000; 11 (1) : 1  
 
Jan Fagerberg  
January 2000; professor evaluation, University of Lindköping  
 
11.4.2000 Ide-dugnad NFR/Strategi,  
 
12.4.2000 Ide-dugnad, NFR/KUNI  
 
27-28.4.2000 SAKI – konferanse, NFR, kommentar  
 
3-5.5.2000 Evaluation, Marie-Curie, European Commission, Brussels  
 
Programstyre, NFR, “Næring, finans og marked”, div. møter  
 
Asia-committee, European Science Foundation, to møter  
 
Terje Grønning  
Formidling i media form av bakgrunnsinformasjon til NRKs Brennpunkt sendt tirsdag 2.Mai & 
9. mai, 2000, og intervju om det japansk politikk i Søndagsavisa, NRK radio.  
 
Arve Monsen 
30.10.2000: Foredrag sammen med Siv Frøydis Berg på Oslo Forsøksgym, om bioteknologi og 
"The Sonderweg of Norwegian Biopolitics 
 
Sissel Myklebust 



 20

Intervju Økonomisk rapport  
 
Intervju NRK-P2:WOK  
 
Rajneesh Narula 
Grand Jury, Archimedes Prize, European commission, October 2000 
Expert evaluator, 5th framework, September 2000 
 
· Official Norwegian Delegate, UNCTAD Expert Meeting on M&A and 
policies aimed at maximising the positive and minimising the negative 
impact of international investment, 19-21 June 2000 
 
· Visiting METEOR Professorship, January-April 2000, MERIT, Maastricht. 
 
Torben Hviid Nielsen 
01. 02. Om nordmenns skepsis til genmodifisert mat. Norsk Selskap for Ernæring. Oslo.  
 
23. 02. Om værdier og tal, filosofi og sociologi. TIK, seminar. 
 
06. 03. Public understanding of Science and Technology. ESST cource. Oslo  
 
15. 03. Ekspertviden og medborgarmedverkan. Seminarium om genmodifiering. Landskrona 
kommun. Sverige  
 
22. 03. Om konstruktivisme. TIK, Seminar. Med Ingunn Moser.  
 
27. 04. Det civile samfund. Norsk Institutt for By og Regionsforskning. Kollokvium.  
 
24. 05. Biologi som teknologi? TIK, Dr. kursus.  
 
25. 05. Risiko - i teknologien, i samfundet og i hovedene. TIK, Dr. kursus. 
 
4-7. 06. Life Sciences in European Society. Towards the 21st Century. Workshop. Lisboa. 
Portugal.  
 
29. 08. Vitenskap, forskning og teknologi. Befolkningens interesser, holdninger og kunnskap. 
Norge, 1999. Formidlingsseminar, NIFU. Med Egil Kallerud og Inge Ramberg.  
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14. 09. Vitenskap, forskning og teknologi. Befolkningens interesser, holdninger og kunnskap. 
Norge, 1999. Den Nasjonale Forskningsetiske Komite for naturvitenskap og teknologi. NENT.  
 
20. 09. Biologi som teknologi. ESST, kursus.  
 
20. 09. Biopolitik. ESST, kursus. 21-24. 09. Life Sciences in European Society. Towards the 21st 
Century. Workshop. Zurich.  
 
10. 10. Efter EU's de facto moratorium?. Studenterdsamfunnet, NLH, Aas.  
 
11. 10. Norsk biopolitiks sonderweg. TIK, seminar. Sammen med Siv Berg, Trond Haug og Arve 
Monsen.  
 
12. 10. Om etikk, samfunn og bioteknologi. Planutvalg for forskningssatsingen Etikk, samfunn 
og bioteknlogi. NFR.  
 
25. 10. Sosiologiske risikoteorier: Beck, Giddens og Luhmann. Seminar, Risiko i tid og rum. 
TIK.  
 
25. 10. Regulering av risiko i norsk gen- og bioteknologi lov. Seminar, Risiko i tid og rum. TIK.  
 
14.11 Berlin. Fra delt by til Europas hovedstad? Studenterparlamentet. UiO.  
 
15.11. Vitende skepsis. Oppfølgningskonferanse om genmodifisert mat. Bioteknologinemnda og 
De nasjonale forskningsetiske komiteer.  
 
7.12. Bio- og genteknologiens utfordring. NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar. NHO. 
 
Lars Risan  
Reportasje og intervju fra et moderne fjøs, sent på P2s ´´Wok''.  
 
Helge Ryggvik 
Om privatisering av Statoil, Intervju i Dagsavisen 9. november 2000, Debatt i Dagsnytt 18 
samme dag. 
 
Foredrag om oljearbeiderhistorie, Tillitsmannsopplæringskurs OFS, Stavanger september 2000. 
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Om internasjonalisering av norsk oljeindustri, Intervju i OFSA, nr 10. 2000 
 
Foredrag om erfaringer fra norsk oljehistorie, Seminar arrangert av fiskeri og miljøministerie og 
olje og energidepartementet i Angola, Luanda. 28. november 2000. 
 
Foredrag om Olje og menneskerettigheter i Colombia, Studenteruka, høst 2000. 
 
Tian Sørhaug  
”Om ledelse” foredrag på Solstrandprogrammet (AFF) 11. mai 
 
”The Political Economy of knowledge. Leadership and New Forms of Authority.” Keynote 
speaker på Nordisk konferanse for pedagoger i Kristiansand mai 2000. 
 
”Om myter” KNUS- konferansen 6-7. september, SINTEF Teknologiledelse 
 
”Godt arbeidsliv – er meg og mine kollegaer”, HMS dagene ved Høgskolen i Oslo 13. september 
 
Hovedinnlegg om ”flexibility and work environment in the ”new” economy” på IFOH 
Conference, Oslo 30 september 
 
“Kontroll eller tillit” AANS konferanse om rusmiddeltesting i arbeidslivet 12. oktober 
 
”Ungdom og rus” på Idrettens etikk- og verdiseminar, Norges idrettsforbund og olympiske 
komite 1. november 
 
Gjesteforelesninger: Institutt for kriminologi, Institutt for sosialantropologi, Politihøgskolen, 
Agderforskning 
 
Bedriftsforedrag: Norsk Hydro, ABB, Veidekke, ISCO, Veritas, NAVO, Gelmuyden og Kiese, 
NIPA, SPO, Fylkesrådmannen i Aust Agder 
 
Annet: 
Deltaker i ekspertpanel for Helse og medisin i NFR om ”Behandling av depresjon i 
allmennpraksis”. 
 
Rapport: (tittel kommer seinere i dag/morgen) 
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Førsteopponent i doktorgradsdisputas for dr. polit. Allan Sande ”RUSsefeiring. Om meningen 
med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual.” Universitetet i Tromsø. 
 
Fagpolitiske verv: 
 
Medlem i styret for NIKK (Nordisk Institutt for Kvinne- og Kjønnsforskning). 
 
Medlem i styret for HFB (Hovedavtalens tilleggsavtale for bedriftsutvikling) 
 
Medlem i NFRs programstyre ”Kjønn i endring” 
 
Medlem i NFRs programstyre for rusmiddelforskning (nedlagt i 2000) 
 
Medlem (regjeringsoppnevnt) i Teknologirådet. 
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Undervisning 
 
Mastergradsprogrammet ESST 
Society, Science and Technology in Europe (M.A.)  
 
Resultat  
Det ble i 2000 uteksaminert 20 kandidater. 1 av disse var fra studieåret 1998-99, mens de øvrige 
var fra studieåret 1999-00. Av studentene fra det siste studieåret var det ingen som strøk, og 4 
studenter fikk karakteren "Pass with Distinction" på ESST-vitnemålet.  
I tillegg til disse utdannet i 2000 TIK-senteret 4 studenter som var tatt opp ved andre universitet i 
ESST-nettverket enn Universitetet i Oslo.  
Årets kandidater er som følger:  
Besseberg, Trine (Universitet i Oslo/East London Universitet). Sport and Media in the 
"Information Society".  
Biørnstad, Benedicte (Universitet i Oslo/East London Universitet). 
http://www.supplement_or_substitute? - Health Information on the Internet  
Eike, Morten Christoph (Universitet i Oslo/Maastricht Universitet). GM Food .  
Fauskevåg, Yngvild. (Universitet i Oslo/East London Universitet). An Information Society for All  
Gaillard, David (Lausanne Føderale Polytekniske Skole/ Universitet i Oslo). Innovation 
Processes in Today´s Economy: The Case of the Valaisan Wine Cluster  
Granli, Jørn (Universitet i Oslo/Det Baskiske Universitet). Public-Private Relations and 
Innovative Performance in Metropolitan Bilbao .  
Hasvold, Thomas Rochman (Universitet i Oslo/Maastricht Universitet). Medicus in Virtus- 
Telemedicine, a Network and a Cyber Nun . 
Holst, Arve Christian (Universitet i Oslo/Louis Pasteur Universitet). Technology Development 
and Strategy .  
Hultberg, Kirsti Bard (Universitet i Oslo). Science Takes Time - Families Take Time .  
Johannesen, Steinar (Universitet i Oslo/East London Universitet). The Nomadisation of Worklife  
Kongsvold, Kenneth (Universitet i Oslo/Det Autonome Universitet i Madrid). Knowledge and 
Knowledge Creation-Creation Within and In-Between Organisations .  
Kristiansen, Morten (Universitet i Oslo/East London Universitet). The European Information 
Society . 
Lang, Pia Kristine (Universitet i Oslo/Maastricht Universitet). Look Who's Talking Now - Sound 
and Popular Imagination in "Walking With Dinosaurs" . 
Leopaldi, Daniele (Roskilde Universitet/Universitet i Oslo). Genetically-Modified Food . 
Løvhøiden, Laila (Universitet i Oslo). The IT Fornebu Project . 
Peterson, Thomas Fjeldvik(Universitet i Oslo/Det Autonome Universitet i Madrid). The Process 
of Developing an Intellectual Capital Account.  
Reiten, Magrethe (Universitet i Oslo). Leadership in the New Economy  
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Rivlin, Haran (Universitet i Oslo/Maastricht Universitet). Economics of Reconciliation . 
Roth, Irene ( ). Towards sustainable forest management?  
Røed, Hilde (Universitet i Oslo/Det Autonome Universitet i Madrid). University-Industry 
Collaboration .  
Schwebs, Stine Beate (Louis Pasteur Universitet/Universitet i Oslo). The Observatory Conflict . 
Stryken, Marte-Eline (Universitet i Oslo/Aalborg Universitet). Environmental Discourse in 
Transition .  
Wibe, Mona Domaas (Universitet i Oslo). Knowledge and Interactive Learning in Norwegian 
Software Companies .  
Zeiss, Ragna (Maastricht Universitet/Universitet i Oslo). " We Don´t Have Many Days with Sun" 
- A Study on Different Ways of "Domesticating" the European 1980 Drinking Water Directive . 
 
Organisasjon/administrasjon/ledelse  
ESST-studiet var organisert som egen enhet frem til utgangen av 1998 og ble fra 1.januar 1999 
integrert i TIK-sentret. Studiet og enheten hadde før det ble en del av TIK-senteret en faglig 
lederstilling besatt av førsteamanuensis Olav Wicken. Studiet/enheten hadde også en egen 
administrativ stilling, besatt av førstekonsulent Monica Melhus.  
Ansvarlig for studiet i første del av vårsemesteret var Olav Wicken, for andre halvdel av 
vårsemesteret delt ansvar mellom Wicken og Terje Grønning, og for høstsemesteret Grønning. 
Håkon Skogli har hatt det administrative ansvaret for studiet i 2000. Faglige opplegg og 
endringer ved ESST-studiet ved Universitetet i Oslo behandles i TIKs utvalg for arbeids- og 
læringsmiljø (ALU). Større endringer forelegges styret.  
 
Infrastruktur  
Sammenlignet med studiesituasjonen i 1999, hvor undervisningen foregikk på campus på 
Blindern, har undervisningssituasjonen bedret seg ved at den nå er lagt til lokaler i 
Forskningsparken. Dette innebærer bedre kontakt mellom studentene og fagmiljø. TIK arbeider 
med å vedlikeholde disse forholdene ved å forsøke å leie undervisningslokaler i det nye bygget i 
Forskningsparken.  
 
Søkere/ opptak/ studenter  
Opptak til studiet skjer ved vurdering av karakterer, fagsammensetting og relevant yrkes- og 
organisasjonserfaring. For studieåret 2000/2001 var det 39 søkere, derav 25 kvinner og 14 menn. 
Av disse ble 30 innkalt til intervju. 24 ble tilbudt plass i første omgang, og 19 påbegynte 
høstsemestret. Søkerne med HF og SV-bakgrunn hadde gjennomsnittlig vel så gode karakterer 
som søkerkullet året før. De siste årene har tallet på søknader ligget rundt 50. Studiet har fortsatt 
et stort potensiale for økt søkermasse, ettersom det fortsatt stort sett bare er kjent av studenter 
ved SV- og delvis HF -fakultetet ved UiO.  
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Vårsemesteret  
ESST-studiet består av et høstsemester ved "hjemmeuniversitetet" (for våre studenter UiO) og 
vår- og sommersemester ved et utenlandsk universitet der de skriver en MA-oppgave innenfor et 
spesialfelt som universitetet tilbyr.  
De 19 norske studentene fordelte seg våren 2000 på forskjellige universiteter på følgende måte: 
Baskia (1), London (5), Maastricht (4), Madrid (3), Oslo (4), Louis Pasteur, Strasbourg (1), 
Aalborg (1).  
TIK tilbyr fra våren 2000 tre spesialiseringer for utenlandske ESST-studenter. Foruten 
spesialiseringen «Innovation and Technology Policy: Firms and Nations», tilbys 
spesialiseringene «Nature, Culture and Politics of Science and Technology. Contemporary and 
Historical Perspectives» og «The Technological History of Europe». Undervisningen er åpen for 
deltagelse fra andre institutter ved UiO. Vi mottok 6 studenter til våre spesialiseringstilbud, 
eksklusiv 4 norske studenter som valgte å fortsette studiene i Oslo. Dette var flere enn i både 
1998 og i 1999. Studentene kom fra Maastricht (1), Lausanne Føderale Polytekniske Skole (2), 
Roskilde (2) og Oslo (4), og Aalborg (1).  
 
Høstsemesteret  
Undervisningen høsten 2000 besto av et intensivt undervisningsopplegg på 15 uker fra 1. 
september. De 19 studentene fikk tilbud om 188 undervisningstimer. Undervisningen er 
obligatorisk. De skrev 2 faglige essays på engelsk (4000 og 6000 ord) som ble evaluert og 
kommentert. I tillegg måtte alle studentene presentere 2 gruppearbeider og kommentere skriftlig 
andre gruppers gruppearbeid (critical comments). Studentene fikk tilbakemelding fra faglærere 
om presentasjonene og kommentarene. I tillegg til å innlevere essay-oppgaver og lignende 
gjennom semesteret må studentene bestå en skriftlig prøve for å få fortsette i vårsemesteret. 
Prøven ble avholdt 8. Januar 2000. Alle besto.  
Studiet inneholdt høsten 2000 en rekke eksterne aktiviteter (internt seminar på Isegran utenfor 
Fredrikstad, besøk i Bioteknologisentret, Bioteknologinemnda, Genomar AS, Nycomed Imaging 
ASA, Norsk Hydro, Norges Forskningsråd) som hver krevde et faglig arbeid fra studentenes 
side. Studiet og undervisningen blir kontinuerlig evaluert av studentene gjennom tre skriftlige og 
en muntlig evaluering.  
 
ESST-nettverket 
ESST-programmet er organisert som et samarbeid mellom flere universiteter i Vest-Europa (p.t. 
17). Universitetene utveksler studenter og lærere. Nye universiteter er interesserte og kommer 
inn i nettverket. Viktig for Oslo er at Linköpings Universitet (Tema T) og Instanbul Tekniske 
Universitet ble medlemmmer fra år 2000.  
Hele ESST-nettverket vil bli gjennomgått i løpet av 2000-2001 med sikte på å styrke det faglige 
og organisatoriske samarbeidet. Det ligger utfordringer i studiesystemene som varierer mellom 
landene, og i finansieringssituasjonen der mange er avhengig av eksterne inntekter. ESST har fått 
støtte fra EU i perioden 1991 til 1998/99, men det er vanskelig å få videreført støtte siden EU 
normalt bare støtter oppstartfasen. Olav Wicken er valgt som internasjonal koordinator for 
studiet for 2000-2002, og Universitetet i Oslo er for øvrig tungt inne i ledelse og administrasjon 
ved at professor Kristine Bruland ved Historisk institutt p.t. er president.  
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ESST gjesteforelesere vår- og høstsemestrene 2000 
 
Gjesteforelesere fra utlandet  Innenlandske gjesteforelesere  

Marc Audétat, E.P.F. Lausanne  
Birgitte Gregersen, Aalborg Universitet  
Baudouin Jurdant, Paris V University  
John Law, Lancaster University  
Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet  
Ulf Mellström, Universitetet i Linköping  
Bart Verspagen, Eindhoven University  
Gerard de Vries, Amsterdam University  
 

Gabriel R.G. Benito, BI  
Kristine Bruland, Historisk institutt, UiO  
Karl Henrik Flyum, ILS  
Tom Chr. Gotschalksen, 2Tango  
Johan Hauknes, STEP  
Anne Lill Hellmann, Genomar AS  
Arne Isaksen, STEP  
Ragnvald Kalleberg, ISS, UiO  
Egil Kallerud, NIFU  
Erik Lahnstein, Norges Rederiforbund  
Werner Christie Mathisen, ISV, UiO  
Per Botolf Maurseth, NUPI  
Arne Melchior, NUPI  
Hans Einar Nerhus, 
Kommunaldepartementet  
Hans Prydz, Bioteknologisenteret  
Keith Smith, STEP  
Nils Henrik Solum, STEP  
Audun Ruud, SUM  
 

 
ESST forelesninger av TIK senterets medarbeidere  
Kristin Asdal, Bjørn T. Asheim, Beate Elvebakk, Jan Fagerberg, Terje Grønning, Knut Haukelid, 
Jarle Hildrum, Arve Monsen, Ingunn Moser, Dagfinn Møller Rajneesh Narula, Torben Hviid 
Nielsen, Lars C. Risan, Helge Ryggvik, Tian Sørhaug, Olav Wicken.  
 

Prosjektforum 
 
PROSJEKTFORUM - Organisasjons- og ledelsesstudier 
 
Innledning  
Prosjektforum er et 10 vt. lavere grads prosjektbasert organisasjons- og ledelsesstudium som i 
2000 uteksaminerte 60 studenter, alle innenfor rammen av en ny studieplan, basert på 
heltidsstudier. Det ble skrevet 12 prosjektoppgaver av grupper bestående av fem studenter. 
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Oppdragsgivere var: Andersen Consulting, Elektrobransjens utviklingssenter, Karrieresenteret 
ved Universitetet i Oslo, Konsulentselskapet Sinova, Skandinavisk Kraftmegling, Norsk Form, 
Jotun fabrikker, Fellesrådet for Afrika, Finn.no, Kommunikasjonshuset Gazette og Hotell og 
restaurantarbeiderforbundet.  
 
Organisasjon  
Prosjektforum ble overført fra ISS per 1.7. 1999. En ny organisasjonsplan er utviklet der staben 
består av en universitetslektor i full stilling, en stipendiat med arbeidsplikt ved Prosjektforum og 
to studen r tilsatt i deltidsstillinger som vit. ass over 12 måneder. te
Søkning  
Det er god søkning til studiet. Det var ca 90 søkere til 30 plasser, både i vår- og høstsemesteret. 
En lokal opptakskomite foresto opptaket i høstsemesteret. Det kreves 60 vt. fra universitets- og 
høgskolesystemet for å komme i betraktning.  
 
Undervisning  
Undervisningen er konsentrert til en dag per uke gjennom semesteret. I tillegg kommer 
veiledning som gis av særskilt engasjerte veiledere som følger gruppene gjennom semesteret. I 
alt tilbys ca 120 timer undervisning. Undervisningen gis av Prosjektforums stab og 
gjesteforelesere.  
 
Framtidig utvikling  
Studiet er populært blant studentene, og oppdragsgiverne er svært godt fornøyd med resultatene 
som nås. Det arbeides med konkrete planer om å utvikle etter- og videreutdanningstilbud. 
Forholdet til ESST-studiet og HF-fakultetets tilsvarende 10 vt. studium er godt.  
 

Annen undervisning 
 
Bjørn Terje Asheim 
Doktorgradsundervisning ved TIK 
Hovedfagsundervisning ved samfunnsgeografi 
Gjesteforelesninger ved Universitetet i Graz og universitetet i Trondheim 
 
Helge Ryggvik 
Grunnfagsforelesninger i historie grunnfag, økonomisk historie (8 forelesninger høst 2000) 
Foredrag om multinasjonale selskapers etiske kriterier i forbindelse med avslutning av ESST-
seminar (TIK ) desember 2000. 
 
 
Lars Risan 
Våren 2000: Planlegging og gjennomføring av ESST-spesialiseringen ´´Nature, Culture and 
Politics in Technology and Science - Historical and contemporary perspectives'' (sammen med 
Ingunn Moser).  
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Høsten 2000: Undervisning på ESST-innføringen, med hovedansvar for Nyere studier av 
vitenskap, og med gjennomføring av introduksjonsseminaret, denne gang på Isegran, sammen 
med Baudouin Jourdant fra Strasbourg.  
 
Brita S. Brenna  
"Norwegian participation at world/ industrial exhibitions - a cultural study of national identity 
and materiality." Forelesning ESST spesialisering/hovedfagskurs. 200-03-13  
"Utstillingsspråk, makt og identitet: En studie av norsk deltakelse på verdensutstillinger 1851-
1900". -- Forskarkurs i museumsstudiar Universitetet i Bergen. 2000-06-18  
"Verdensutstillinger" -- Museumskunnskap, HF, Universitetet i Oslo. 2000-11-06  
Jan Fagerberg  
20-24.3.00 Master course in international economics, 8 lectures, Tallin  
Undervist i ESST, TIKs doktorgradskurs og kurset “Økonomisk teorihistorie” på Sosialøkonomi 
organisert av Einar Lie.  
Veileder for fire doktorgradsstudenter.  
 
Siv Frøydis Berg  
26.07.2000: foredrag på International Summer School , Blindern (sosialmedisin og velferdsstat)  
 
Terje Grønning  
Ansvarlig for ESST. Undervisning om innovasjon i bedrifter og samfunnsvitenskapelige 
forskningsmetoder m.m.  
Gjesteforelesninger ved NTNU, Linköpings Universitet og Göteborgs Universietet.  
Gjesteforsker ved National Institute for Science and Technology Policy (NISTEP), Tokyo, 
Japan, 15. januar - 14 Februar, 2000.  
 
Ingunn Moser 
Forelesningsserien ”Nature, Culture and Politics in Science and Technology: Comparative 
Perspectives” , kombinert hovedfagskurs og ESST-spesialisering, våren 2000, sammen med Lars 
Risan.  
 
Olav Wicken 
Oktober undervist i Lausanne, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne "Industrial revolutions 
in history and theory" (totalt 16 undervisningtimer 
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Økonomi og tall 
 

TIKs økonomiske rammer 2000 
TIK-senteret ble etablert 01.01.1999 ved en sammenslåing av programmet Education in Society, 
Science and Technology (ESST) og Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV). 
Prosjektforum (PF) ble lagt til 01.07.1999. Senteret er underlagt Det samfunnsvitenskaplige 
fakultet (SV), og har i 2000 en grunnbevilgning fra fakultetet på ca 6,7 millioner kroner. 
Universitetet i Oslo dekker TIKs husleie og utgifter til strøm. 
Senteret har en betydelig eksternfinansiert prosjektportefølje. Eksterne inntekter i 2000 utgjør ca 
7,3 millioner kroner knyttet opp til 35 prosjekter, som gir medarbeidere og overheadinntekter til 
senterets fellesvirksomhet. I år 2000 får TIK ca. kr. 880.000,- i overheadinntekter som kommer 
senterets økonomi direkte til gode. 
Staben består av 7 faste vitenskaplige ansatte inkludert senterleder på åremål, 4 ¾ administrative 
stillinger og 1 professor II i 20 % stilling. I tillegg kommer 17 doktorgradstipendiater, 1 
postdoktorstipendiat og 7 prosjektansatte. Totalt har TIK-senteret 11 ansatte med doktorgrad 
eller tilsvarende kompetanse. 
TIK-senteret er lokalisert i Forskningsparken, og har i dag 40 kontorer fordelt over tre plan, i 
tillegg til 2 lesesaler og 1 pc-stue forbeholdt hovedfag- og ESST-studenter. 
År 2000 har vært et år preget av manglende kontinuitet i administrasjonen grunnet flere 
permisjoner. Innføring av nytt regnskapssystem har også krevd mye merarbeid. TIK har i 2000 
gjort en betydelig oppgradering av senterets PC-park. 
 

ÅRSREGNSKAP TIK 2000  

  

Inntekter  

Bevilgning drift 6716

Bevilgning investering 35

Andre inntekter 615

Prosjektforum -oppdrag 125

Driftsmidler Moser, Elvebakk 30

Inntekter driftsmidler 7521

Eksterne prosjekter 7357

Inntekter inkl eksterne prosjekter 14878

Overføring av driftsmidler fra 1999 883

Inntekter totalt 15761
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Utgifter  

Forskning 1499

Forskerutdanning 442

Prosjektforum 533

ESST 453

Fomidling/utadrettet virksomhet 89

Annen faglig aktivitet 3187

Generell drift 999

Administrasjon 1887

Utgifter driftsmidler 9089

Eksterne prosjekter 7901

Utgifter inkl eksterne prosjekter 16990

Udisponerte midler 0

Utgifter totalt 16990

Underskudd/overskudd -1229

  

Inntekter eksterne prosjekter 3. Tertial 2000 ankommet 
i januar 2001: 1.787´ 

Tallene er oppgitt i hele 1000 kroner. 
 
 

TIKs medarbeidere 2000  
 
Ledelse og administrasjon: 
Tian Sørhaug , cand.polit., sosialantropologi, senterleder  
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Siv Frøydis Berg , vit.ass. (Ikke bare fravær av sykdom. Den unge Karl Evang og uvidelsen av 
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petroleumsindustrien)  
Tore Tennøe, cand. philol., forsker (Fra genetikk til genteknologi Norge 1900-2000)  
 


