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Ny stillingsplan  

 

I forbindelse med arbeidet med ny stillingsplan har ledelsen ønsket å kartlegge de ulike 

fagretningene som dekkes av IMVs ansatte. Dette er viktig for å forstå hvordan instituttet ser ut i 

dag, men også for å tydeligere klare å finne ut av hvilke felter som evt. bør prioriteres ved 

fremtidige tilsettinger. I forrige stillingsplan ble de fire overordnete fagområdene brukt til 

kategorisering (musikkhistorie, populærmusikkstudier, kognitiv musikkvitenskap og musikklab). 

Disse omfatter nødvendigvis mange mer spesialiserte fagretninger, så det har vært et ønske om å få 

en noe mer differensiert oversikt over hvilke fagretninger som dekkes ved instituttet. I forbindelse 

med at emneordene på nettsidene også må revideres nå, har vi denne gang valgt en nedenfra-og-

opp-tilnærming. Alle ansatte har blitt bedt om å melde inn opp til 10 emneord hver, på både norsk 

og engelsk, som utgangspunkt for den videre prosessen.  

Totalt har 34 av 39 ansatte meldt inn emneord. Dette resulterte i over 120 forslag, hvorav flere ble 

gjentatt av forskjellige personer. Mengden og variasjonen av ord gjenspeiler kompleksiteten og 

mangfoldet i arbeidet som gjøres ved instituttet. Ledelsen har i første omgang forsøkt å sortere i de 

norske ordene, og gruppere dem til noen fagområder som peker seg ut. Håpet er at denne 

innsnevringen gjør det lettere å overføre arbeidet gjort på kategorisering og sortering av norske 

ord, over til engelske.  

De foreslåtte emneordene er kategorisert i 22 kategorier, og mange av disse kategoriene er blant de 

emneordene som har blitt nevnt flest ganger i undersøkelsen.  

For å visualisere noe av kompleksiteten i emneordene har vi laget tre nettverksgrafer (se vedlegg), 

som på forskjellig måte viser hvordan ansatte og emneord er knyttet sammen ved instituttet.  

Vi ber styret om å se på materialet og komme med innspill til hvordan vi kan jobbe videre med å 

definere et sett emneord som best mulig dekker instituttets aktiviteter. De valgte emneordene vil 

bli brukt på nettsidene, og vil også danne grunnlaget for det videre analysearbeidet i forbindelse 

med stillingsplanen. 
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Vedlegg: 

 Innmeldte emneord og kategorisering 

 Nettverksgrafer 
o alle innmeldte emneord per person 
o emneord sortert etter felt 
o alle emneord sortert etter felt og person 

 HFs retningslinjer for stillingsplaner 


