
Kulturhistorisk museum                                       Notat                                   
Universitetet i Oslo 
  

 

Til KHMs styre 

 

Dato: 2.12.2016  

 

 

 

S 44/16: Utlysning av postdoktorstilling på NFR/SAMKUL-prosjektet Forms of  

  Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of  

  Contemporary Capital 

 

Knut Christian Myhre fikk tilslag på SAMKUL-prosjektet Forms of Ethics, Shapes of Finance: 

Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital med KHM som vertsinstitusjon 

fra november 2016. Myhre ble ansatt som prosjektleder av KHMs styre 4.11.2016. Som del av den 

ordinære prosjektplanen ligger det inne en treårig postdoktorstilling som NFR forventer tilsatt 

innen 1.3.2017. Prosjektleder og postdoktor inngår i staben ved SENK, Avdeling for etnografi. På 

denne bakgrunn skal en postdoktorstilling utlyses i nærmeste fremtid. 

 

 

Betenkning: 

 

Postdoktorstillingen skal utlyses innenfor prosjektets hovedtema, som handler om forholdet 

mellom finans og etikk i dagens Norge. Prosjektet utforsker hvordan etiske holdninger og 

argumenter influerer på internasjonale kapitalstrømmer, og på hvilken måte etiske overveielser 

inngår i økonomiske diskurser og finansielle aktiviteter. Prosjektet skal gjennom etnografisk 

feltarbeid undersøke disse spørsmålene med utgangspunkt i Statens pensjonsfond utland 

(Oljefondet), som med sine 7 300 milliarder kroner og eierandeler i nesten 10 000 selskaper over 

hele verden er det største statlige fond som finnes.  

 

Postdoktorstillingen skal utføre feltarbeid knyttet opp mot Oljefondets etiske råd i Oslo, og vil 

omfatte gjennomgang av dokumentasjon, dybdeintervjuer og deltakende observasjon av rådets 

aktiviteter og praksiser.  

 

Prosjektet tangerer flere ulike faglige virksomhetsområder i seksjonen, som for eksempel 

multinasjonale bedrifters samfunnsansvar i kulturarvsperspektiv og sosiale praksiser knyttet til 

økonomi, penger og verdiutveksling, både i historisk perspektiv og i samtidige samfunn.  

 

 

Kvalifikasjoner som vektlegges: 

 

Søkere må ha godkjent PhD i antropologi eller annet relevant fagområde. Det kreves bred erfaring 

med etnografisk metode og analysemodeller, anlegg for teamarbeid, og interesse for utadrettet 
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forskningsformidling. Søkere forutsettes å bidra aktivt i seksjonens og avdelingens aktiviteter og 

arrangementer. Kjennskap til skandinavisk språk er en stor fordel, siden mye av 

feltdokumentasjonen vil foreligge på norsk. Søkere vil bli bedt om å levere en prosjektbeskrivelse 

(3 000 ord), publikasjonsliste og to vitenskapelige publikasjoner til bedømmelse. Det vil bli 

gjennomført intervjuer av aktuelle kandidater. 

 

 

Vedtaksforslag: 

 

Styret gir sin tilslutning til utlysning av postdoktorstilling knyttet til SAMKUL-prosjektet Forms 

of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital, 

med de kommentarer som fremkom under styrets behandling. 
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