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UiO:Norden - Presentasjon av 

forskningsprosjektene  
 

Rapport oppdatert tom 20.06.2019 

 

UiO:Norden er en av tre store strategiske satsinger ved Universitetet i Oslo. Satsingen ble 

vedtatt opprettet i 2014 av universitetsstyret og har vært i full drift siden 2016. 

Budsjettrammen til satsingen er på 80 millioner NOK fordelt på åtte driftsår med tilsvarende 

egenfinansiering fra de enhetene og prosjektene som deltar. Målsettingen har vært å finansiere 

10-11 prosjekter der hvert prosjekt kan tildeles maksimalt 5,5 millioner og der 

prosjektenhetene selv bidrar med et tilsvarende beløp som de får i støtte fra UiO:Norden. 

Satsingen løper ut fra et initiativ forankret i humaniora og samfunns-vitenskap med mål å 

samle forskere med gode prosjekter fra flere fagfelt innen humaniora, samfunnsvitenskap, 

medisin og naturvitenskap som søker å fremskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal 

kontekst. 

 

Hovedmålene for UiO:Norden-satsingen er å: 

 Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst 

 Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan  

 Øke gjennomslaget for ekstern finansiering 

 Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere 

 Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet 
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Totaloversikt av UiO:Nordens forskningsprosjekter 

Hittil er det tildelt åtte prosjekter, tre prosjekter ble tildelt med oppstart i 2016, to prosjekter 

for perioden 2017 – 2019, ett prosjekt er innvilget for perioden 2018 - 2020, mens to 

prosjekter med oppstart i 2019 forventes avsluttet i 2021. I utgangspunktet har hvert prosjekt 

en tidsramme på tre år, men REN, NoWeDe, og Offentlighet og ytring har søkt og fått 

forlenget prosjektperioden. Dette har sammenheng med forsinkede ansettelser av PhD og 

postdoktorer, samt at noen av prosjektene har mottatt ekstra finansiering som gjør det naturlig 

å forlenge driftsperioden. Prosjektene presenteres i den rekkefølge de er blitt tildelt.  

Samlede nøkkeltall for UiO:Nordens prosjekter: 

Tilknyttede personer: 

Stilling UiO Eksterne 

(utenfor UiO) 

Professor/Professor II 72 22 

Førsteamanuensis 15 10 

Post Doc 10 1 

PhD/stipendiat 20 8 

M.A (innleverte oppgaver) 14  

Forsker/Forsker II 5 15 

Forskerassistent/vit.ass 4  

Universitetslektor/dosent 3 13 

Professor emeritus/emerita 4 2 

Annet 1 2 

Totalt 148 73 

 

Publikasjoner: 

Monografier/bøker 13 

Redigerte bøker/tema-nummer 8 

Fagfellevurderte artikler 59 

Fagfellevurderte bokkapitler 70 

Formidling -

(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

158 

Bokanmeldelser 4 

Annet 1 

 

Søknader: 

 Arrangement/for-

midling/reisestøtte 

Forskningsmidler 

– interne UiO 

Forskningsmidler  

– eksterne 

Sendte søknader 32 1 12 

Innvilgede søknader 27  5 

Avviste søknader 5 1 7 

Planlagte søknader 7 1 5 
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Arrangementer: 

Publikumsarrangementer 41 

Seminarer 43 

Workshops 8 

Konferanser 23 (12)1 

 

1. Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 (2016–2019) 

Prosjektledere: Ruth Hemstad og Dag Michalsen 

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 er et tverrfaglig, nordisk prosjekt som 

undersøker de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i 

Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv. Dette gjøres ved å se på betydningen av de 

historiske, rettslige, politiske og kulturelle vilkårene for utviklingen av en friere offentlighet i 

de nordiske landene, gjennom den formative fasen på begynnelsen av 1800-tallet til en 

gradvis bredere offentlighet mot slutten av århundret. 

Utstrakt ytringsfrihet og en velfungerende offentlighet anses gjerne som forutsetninger for 

dagens tillitsbaserte åpne nordiske samfunn. De nordiske landene oppnår topplasseringer på 

internasjonale rankinger når det gjelder ytringsfrihet og transparens. Men ytringsfrihet og en 

velfungerende offentlighet kan ikke tas for gitt, og historien viser at det har vært en utvikling 

over tid preget av kamp, konflikt, gradvise endringer og tilbakeslag. Prosjektet bidrar 

gjennom sin forskning til en historisk informert forståelse av dagens nordiske forhold.  

 Forskningen har belyst 1800-tallets utvikling av offentlighet og ytringsfrihet på 

nasjonalt, nordisk og europeisk nivå, og betydningen for sentrale institusjoner som 

konge/regjering, parlament, Høyesterett, politi, militære, universitet, kirke, skole, 

kultur, litteratur og presse.  

 Prosjektets forskning har tydeliggjort de rettslige reguleringenes betydning, herunder 

den rettslige arven fra 1700-tallet, for dannelsen og forvaltningen av offentlige rom og 

for ytringsfrihetens store variasjon fra land til land i Norden gjennom det formative 

1800-tallet. 

 Forskningen belyser betydningen av nordiske sammenhenger: Utviklingen av 

offentlighet og ytringsfrihet i de enkelte land i Norden på 1800-tallet skjer ikke alltid 

parallelt, men i kontakt og konflikt med nabolandene. Utviklingen må ses i lys av 

politiske og kulturelle forhold som varierer mellom de nordiske landene, men der det 

også er interessante samvariasjoner og en økende grad av nordisk interaksjon. 

 Prosjektet viser betydningen av trans-atlantiske kontakter i forbindelse med migrasjon 

for utviklingen av offentlighet i Norge og Sverige. Komparativ forskning på 

europeiske forhold viser betydningen av offentlighetens ulike vilkår, og at den 

europeiske erfaringen på flere måter avviker fra den skandinaviske, bl.a. med større 

grad av konstitusjonell offentlighet i Norge og Sverige fra tidlig på 1800-tallet.  

 Forskningen har demonstrert nødvendigheten av en tverrfaglig tilnærming for bedre å 

forstå utviklingen på dette området i Norden sett i et internasjonalt perspektiv. 

 

                                                           
1 12 av 23 var sesjoner på konferanser 

https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/offentlighet-og-ytringsfrihet-i-norden-1815-1900/index.html
https://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/affilierte/hemstad/index.html
https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/dagmi/index.html
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Offentlighetsprosjektet ledes av professor Dag Michalsen, Institutt for offentlig rett, Det 

juridisk fakultet og førsteamanuensis II Ruth Hemstad, Institutt for arkeologi, konservering og 

historie, HF-fakultetet/Nasjonalbiblioteket. Forskergruppen består av forskere fra Det 

juridiske fakultet (Institutt for offentlig rett, Nordisk institutt for sjørett), HF-fakultet (Institutt 

for arkeologi, konservering og historie, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske 

språk) og Det teologiske fakultet. Vertsinstitusjon for prosjektet er Institutt for offentlig rett 

ved Det juridiske fakultet. Flere eksterne forskere er aktivt knyttet til prosjektet, i tillegg til et 

større nettverk, fra andre norske, nordiske og internasjonalt institusjoner, og det er etablert 

samarbeid med samfunnsaktører som Nasjonalbiblioteket og Stortingsarkivet. Forskerne 

kommer fra en rekke ulike fag, som historie, jus, teologi, idéhistorie og litteraturvitenskap. 

Offentlighetsprosjektet har gjennomført et større dokumentasjons- og transkriberingsprosjekt 

med støtte fra Fritt Ord og i samarbeid med Høyesterett og Riksarkivet: «Høyesterett, 

offentlighet og ytringsfrihet – de hemmelige voteringsprotokollene», har gjort en viktig, men 

hittil ganske ukjent og vanskelig tilgjengelig kilde til norsk offentlighets- og 

ytringsfrihetshistorie tilgjengelig for forskning og allmennhet.  

Én av prosjektets studenter mottok Foreningen Norden og UiO:Nordens masterstipend 2017. 

To av prosjektets studenter har søkt PhD-stipend, én av dem er per 17.06.19 innstilt på 1. 

plass. Prosjekttilknyttede forskere har mottatt støtte fra ReNEW til mobility grant (til 

University of Amsterdam) og til to workshops – den siste av disse er ledd i utvikling av et 

prosjekt som bygger videre på prosjektets forskning og nettverk, men utvidet tematisk og 

kronologisk til sivilsamfunn i Norden etter 1800, med tanke på å søke forskningsmidler. 

 

Nøkkeltall: 

Tilknyttede forskere: 

Stilling UiO Eksterne 

(utenfor UiO) 

Professor/Professor II 10 4 

Førsteamanuensis 2 3 

Post Doc   

PhD/stipendiat 2 3 

M.A (innleverte oppgaver) 7  

Forsker/Forsker II  3 

Forskerassistent/vit.ass   

Universitetslektor/dosent/adjunkt 1 7 

Professor emeritus/emerita 2 1 

Annet  2 

Totalt 24 23 

 

Publikasjoner: 

Monografier/bøker 2 

Redigerte bøker/tema-nummer 5 

Fagfellevurderte artikler 15 

Fagfellevurderte bokkapitler 40 

https://www.digitalarkivet.no/content/470/h%C3%B8yesterett
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Formidling -

(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

37 

Bokanmeldelser 4 

Annet 1 

 

Søknader: 

 Arrangement/for-

midling/reisestøtte 

Forskningsmidler 

– interne UiO 

Forskningsmidler 

–eksterne 

Sendte søknader 12  4 

Innvilgede søknader 11  1 

Avviste søknader 1  3 

Planlagte søknader  1 1 

 

Arrangementer: 

Publikumsarrangementer 3 

Seminarer 23 

Workshops 3 

Konferanser 17 (12)2 

 

 

2. Renewing the Nordic Model (REN) (2016 – 2019) 

Prosjektleder: Nina Witoszek 

 

Ved å bruke nordiske velferdsstater som sitt ‘laboratorium’, har prosjektet fått til en synergi 

av evolusjonære og sosiokulturelle perspektiver som kaster lys på det vi kaller «the well-being 

society». Hovedargumentet er at det nordiske velferdssamfunnet på sitt beste ikke handler om 

en middelvei mellom kapitalisme og sosialisme, men om den ‘likehendte’ (ambidextrous) 

kapasiteten til å skape avansert konkurranse på den ene siden, og sterkt samarbeid på den 

andre. 

 

De nordiske landene representerer kulturer og politiske og økonomiske ordninger som viser til 

konkurransefortrinnet ved samarbeid. Dette prosjektet demonstrere hvordan deres evne til 

samarbeid er påvirket av en felles historisk kulturarv som går tilbake til tidligere tradisjoner, 

former for sosialorganisering og institusjoner. Ifølge vår tolkning, er den nordiske modellen et 

eksempel på det vi har kalt ‘bærekraftig modernitet’: et resultat av sterke humanistiske verdier 

som gjennomsyrer Nordiske institusjoner og prosesser. I dag er den nordiske modellen 

beleiret av utallige utfordringer.  Men det er de humanistiske verdiene som fremdeles sikrer 

de nordiske landenes adaptasjonsevne og motstandskraft mot aggressiv globalisering, 

overdreven kommersialisering og kulturelle kollisjoner i det 21ste århundre.  

 

                                                           
2 12 av 17 var sesjoner på konferanser 

https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/nordic-model-2.0/index.html
https://www.sum.uio.no/personer/vit/ninawi/index.html
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Prosjektet ledes av Nina Witoszek ved SUM, med deltagelse av en rekke akademikere både 

fra UiO og andre nasjonale og internasjonale institusjoner: Dag Hessen (UiO), David Sloan 

Wilson (SUNY Binghamton), Kirsti Klette (UiO), Cathrine Holst (UiO), Øystein Sørensen 

(UiO), Atle Midttun (BI), Lennart Olsson (Lund), Nik Brandal (Bjørknes Høyskole) og Lars 

Trägårdh (Ersta Sköndal Bräcke University College). 

 

Nøkkeltall: 

Tilknyttede forskere: 

Stilling UiO Eksterne 

(utenfor UiO) 

Professor/Professor II 4 7 

Førsteamanuensis  1 

Post Doc   

PhD/stipendiat   

M.A (innleverte oppgaver)   

Forsker/Forsker II  1 

Forskerassistent/vit.ass   

Universitetslektor/dosent  1 

Professor emeritus/emerita  1 

Annet   

Totalt 4 11 

 

Publikasjoner: 

Monografier/bøker 2 

Redigerte bøker/tema-nummer 1 

Fagfellevurderte artikler 2 

Fagfellevurderte bokkapitler 14 

Formidling -

(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

6 

Bokanmeldelser  

Annet  

 

Søknader: 

 Arrangement/for-

midling/reisestøtte 

Forskningsmidler 

– interne UiO 

Forskningsmidler 

–eksterne 

Sendte søknader 2   

Innvilgede søknader 2   

Avviste søknader    

Planlagte søknader 1  2 

 

Arrangementer: 

Publikumsarrangementer  
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Seminarer 5 

Workshops  

Konferanser  

 

 

3. Nordic Welfare Developments (NoWeDe) (2016-2020) 

Prosjektledere: Jo Thori Lind og Kalle Moene 

Prosjektet skal kombinere ny kunnskap om prosessene bak utviklingen av velferdsstatene i 

Norden med studier av potensialet for å bruke innsiktene fra den Nordiske modellen i dagens 

lav- og mellominntektsland.  

1) Historie: Prosjektet undersøker hvordan velferdsstaten ble til og hvordan den fungerte 

i den første perioden i Sverige, Danmark og Norge. De viktigste spørsmålene som 

stilles er om hvordan den oppsto på lokalt nivå, og hvilke langsiktige implikasjoner de 

første trinnene hadde for den videre utviklingen samt dagens utfordringer for 

modellen. 

2) Utvikling: Prosjektet undersøker også mulighetene for en egalitær utviklingsvei i 

dagens fattige land. Kan ulike typer velferdsstatsordninger legge til rette for svake 

grupper, forbedre helse, ernæring og skolegang, og føre til mer sosial samhørighet 

også i disse samfunnene? Hvordan kan velferdsarrangementer finansieres og 

gjennomføres uten å bli en byrde for annen utvikling? Hvordan kan velferdsordninger 

utformet på en god måte føre til mer likestilling, mer velstand og sosial beskyttelse 

uten proteksjonisme? 

3) Prosjektet inneholder også en diskusjon om hvordan historisk utvikling kan lære oss 

hvordan du best kan styre den nordiske modellen for å få best mulig resultater. En 

mulig reform som prosjektet diskuterer er implementeringen av det vi kaller en 

universell andel. 

Prosjektet bygger på et god etablert samarbeid mellom statsvitenskap og samfunnsøkonomi, 

blant annet fra arbeidet til SFFen ESOP. Vi utvider dette samarbeidet med forskere innen 

historie, utviklingsvitenskap, sosiologi og demografi. Dette skal hjelpe oss til å bedre forstå 

samspillet mellom velferdspolitikk og utvikling. 

Prosjektet ledes av professor Kalle Moene og Jo Thori Lind (Økonomisk institutt), og 

inkluderer forskere fra Institutt for Statsvitenskap, Institutt for arkeologi, konservering og 

historie, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Senter for utvikling og miljø (SUM) 

samt Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. 

 

Nøkkeltall: 

Tilknyttede forskere: 

Stilling UiO Eksterne 

(utenfor UiO) 

Professor/Professor II 7  

https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/nowede/
https://www.sv.uio.no/econ/personer/vit/jlind/index.html
https://www.sv.uio.no/econ/personer/vit/karlom/index.html
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Førsteamanuensis 1  

Post Doc 1  

PhD/stipendiat 5  

M.A (innleverte oppgaver) 7  

Forsker/Forsker II  1 

Forskerassistent/vit.ass 3  

Universitetslektor/dosent   

Professor emeritus/emerita 1  

Annet   

Totalt 25 1 

 

Publikasjoner: 

Monografier/bøker  

Redigerte bøker/tema-nummer  

Fagfellevurderte artikler 10 

Fagfellevurderte bokkapitler 5 

Formidling -

(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

66 

Bokanmeldelser  

Annet  

 

Søknader: 

 Arrangement/for-

midling/reisestøtte 

Forskningsmidler 

– interne UiO 

Forskningsmidler 

–eksterne 

Sendte søknader 4  4 

Innvilgede søknader 1  1 

Avviste søknader 3  3 

Planlagte søknader    

 

Arrangementer: 

Publikumsarrangementer  

Seminarer  

Workshops  

Konferanser  
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4. Nordic hospitalities in context of migration and refugee crisis 

(NORDHOST) (2017 – 2019) 

Prosjektleder: Trygve Wyller 

NORDHOST sitt sentrale forskningstema dreier seg om den type gjestfrihet som kommer til 

uttrykk i de nordiske sivilsamfunnenes prosjekter og praksiser overfor og med flyktninger. En 

hypotese har vært at man finner en annen, og mer generøs gjestfrihet her, enn i den offentlige, 

statlige politikken. De nordiske velferdsstatene ser ut til å forsterke sin restriktive politikk, 

både gjennom deportasjoner og gjennom relativt lave tall på nye oppholdstillatelser og asyl. 

På den annen side finnes det en rekke prosjekter i sivilsamfunnet som peker i en annen 

retning. NORDHOSTs PhD/PostDoc-prosjekter er særlig rettet mot empiriske studier og 

teoretiske fortolkninger av denne tendensen. Det har også vært et viktig poeng å gi en særlig 

oppmerksomhet til prosjekter og praksiser som er forankret i eksplisitte (og implisitte) 

religiøse sammenhenger. Et viktig premiss har vært at undersøkelser i denne retningen kunne 

gi et godt fokus på noen spesifikke nordiske tendenser: Den opprinnelig universelt intenderte 

nordiske velferdsstaten blir mindre universell. Mange av sivilsamfunnets prosjekter, derimot, 

ivaretar denne intensjonen mer markert. Dette kan innebære en endring 

I løpet av siste halvår 2018 har det utviklet seg en større oppmerksomhet på hvordan 

konflikten om migrasjon nå mer eksplisitt fremstår som en konflikt innenfor europeisk 

kristendomstolkninger. Identitetspolitiske fortolkninger av kristendom brukes aktivt av 

populister i de fleste europeiske land. I flere av de prosjektene som leverer analyser i 

NORDHOST kommer det til utrykk en annen, og motsatt fortolkning. Den går i retning av 

kristendom som en begrunnelse for å strekke seg lenger i retning gjestfrihet enn det offentlig 

politikk aksepterer. 

På denne bakgrunn kan man peke på følgende faglige underområder i NORDHOST: 

1. Empiriske studier av prosjekter i sivilsamfunnet (Damsa, Schmidt, Carretero, 

Merikoski, Helgesson Kjellin, Pedersen, Rønsdal, Bendixsen) 

2. Velferdsstat og migrasjon (Villadsen, Wyller, Trägårdh) 

3. Populisme, migrasjon og diversitet (Hylland Eriksen, Thorleifsson, Nähre) 

4. Kriminologiske studier av nordiske/europeiske migrasjonsregimer (Franko, Barker, 

van der Woude) 

5. Undersøkelser av forholdet migrasjon/europeisk kristendom 

(Nahnfeldt/Sander/Wyller) 

6. Drøftinger av forholdet mellom migrasjon og klimapolitikk (Vetlesen/Willig) 

 

Nordhost prioriterer å publisere to internasjonale bøker på Routledge i løpet av 

prosjektperioden, redigert av prosjektets forskere. Dermed er konsentrasjonen av 

publikasjoner knyttet til disse to bøkene. Det har vært avholdt flere skriveseminarer med 

kommentarer i prosjektmøtene. Den første boken er antatt til utgivelse høsten 2019. Tittelen 

er Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religious and Secular Counterspaces in the 

Nordic  Region (Synnøve Bendixsen / Trygve Wyller (eds.)) 

https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/nordhost/index.html
https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/nordhost/index.html
https://www.tf.uio.no/english/people/aca/twyller/index.html
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Bok nummer to vil utgis på Routledge (serie: Religion, Resistance, Hospitalities) 

våren/sommeren 2020. Den redigeres av Cecilia Nahnfeldt og Kaia Rønsdal. Tittelen blir: 

Troubled identities in the Nordic? Conceptualising Christian-Cultural Values in Migration 

Encounters. Denne boken baseres på de beste innleggene (og enkelte andre bidrag) fra 

konferansen Contested Humanities. A dialogue on Ecumenical Spaces of Hospitality in 

Europe som ble arranger med ca 50 deltakere (hele Nordhostgruppen og andre internasjonale)  

ved Università Urbaniana i Roma i begynnelsen av april 2019. 

 

Nøkkeltall: 

Tilknyttede forskere: 

Stilling UiO Eksterne 

(utenfor UiO) 

Professor/Professor II 4 4 

Førsteamanuensis  2 

Post Doc 2  

PhD/stipendiat 2 2 

M.A (innleverte oppgaver)   

Forsker/Forsker II 1 3 

Forskerassistent/vit.ass   

Universitetslektor/dosent   

Professor emeritus/emerita   

Annet   

Totalt 9 11 

 

Publikasjoner: 

Monografier/bøker 1 

Redigerte bøker/tema-nummer  

Fagfellevurderte artikler  

Fagfellevurderte bokkapitler 2 

Formidling -

(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

9 

Bokanmeldelser  

Annet  

 

Søknader: 

 Arrangement/for-

midling/reisestøtte 

Forskningsmidler 

– interne UiO 

Forskningsmidler 

–eksterne 

Sendte søknader 4 1 1 

Innvilgede søknader 4   

Avviste søknader  1 1 

Planlagte søknader   1 

 

https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/nordhost/events/nordic-and-southern-hospitalities.html
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/nordhost/events/nordic-and-southern-hospitalities.html
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Arrangementer: 

Publikumsarrangementer  

Seminarer  

Workshops  

Konferanser  

 

5. Nordic Branding (2017-2019) 

Prosjektleder: Malcolm Langford 

I utenrikspolitikken og internasjonale relasjoner har de nordiske statene blitt beskrevet som 

"moralske supermakter" (Dahl, 2005), "agenter for felleskapets beste i verden " (Bergman, 

2007), "globale gode samaritaner" (Brysk, 2009) eller bare "gode stater" (Lawler, 2005). 

Innenriks er positive egenskaper ved de nordiske stater som den universelle sosiale 

velferdsstaten, konsensusdemokrati eller svak konstitusjonalisme blitt framhevet på samme 

måte. Disse karakteristikkene betraktes ikke bare som spesielle eller eksepsjonelle (Esping-

Andersen, 1990; Wind, 2010). De anses også som årsaken til at nordiske stater regelmessig 

troner på toppen av globale indekser for menneskelig velvære eller institusjonell effektivitet 

(Hirschl, 2011). 

Beskrivelsene fungerer som varemerke for hele den nordiske regionen, og nordisk 

eksepsjonalisme har blitt  en merkevarestrategi for flere innenlandske og utenlandske aktører. 

Waever (1992) argumenterer for eksempel at nordisk identitet ble mobilisert under den kalde 

krigen for å demonstrere overlegenhet i forhold til et splittet og militarisert kontinentaleuropa. 

På samme måte er kapitalen i dette potensielle varemerket blitt mobilisert til andre formål, for 

eksempel av det norske utenriksdepartementet for å få tilgang til den tidligere amerikanske 

utenriksministeren Hilary Clinton (Danielsen, Larsen & Owensen, 2013). Samtidig har 

reaksjonene i forhold til blant annet flyktningkrisen i 2015 demonstrert  merkevarens 

sårbarhet (for eksempel den globale reaksjonen på den danske smykkeloven) og vist de sterke 

politiske variasjonene mellom de nordiske statene. 

Prosjektet Nordic Branding: The Politics of Exceptionalism bruker et varemerke-rammeverk 

for å undersøke det fiktive rundt Norden. Hvordan ble ideen om nordisk eksepsjonalisme og 

nordiske modeller skapt og brukt i politikken? Ved å gjøre dette fokuserer forskerne på fire 

spørsmål eller forskningsfronter, som er delvis overlappende. For det første, hvordan er den 

nordiske regionen og landene varemerket og av hvem? For det andre, hvordan har nordisk 

eksepsjonalisme og nordiske modeller blitt brukt til å varemerke Norden? For det tredje, 

hvordan er spesielt nordiske modeller varemerket, blant annet ved bruk av det nordiske 

imprimaturet? For det fjerde, hva ligger i ideen om nordisk eksepsjonalisme.  I hvilken grad 

samsvarer varemerkingen med faktiske forhold i Norden, og hva kan årsakene være til at 

høydepunktet for varemerkebyggingen av Norden ser ut til å være nådd. Hva kommer i tilfelle 

etter satsingen på Norden som varemerke? 

Med en tverrfaglig tilnærming ser prosjektet nærmere på en rekke "nordiske" modeller, blant 

annet bistand, fred, menneskerettigheter, sosial velferd, folkerett, likestilling, 

prostitusjonspolitikk, migrasjon og estetikk. Selv om en betydelig grad av prosjektets utbytte 

kommer i form av monografier, avslører tidlig forskning og artikler en aktiv 

https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/nordic-branding/index.html
https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/malcolml/index.html
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merkevarebygging av nordiske stater - for eksempel satsingen på svensk feministisk 

utenrikspolitikk (Jezierska & Towns, 2018) og til og med å fremme et negativt varemerke for 

å svekke migrasjonsstrømmer til både Norge og Danmark (Gammeltoft-Hansen, 2017). 

Videre har de ulike workshopene oppdaget en oppsiktsvekkende grad av likhet på tvers av 

flere nordiske modeller i hvordan de konstrueres og er i omløp. Etter en rekke workshops er 

det første bokprosjektet "Do-gooders at the end of aid" blitt godkjent av Cambridge 

University Press og den andre, ”Limits of the Legal complex”, har blitt sendt til Oxford 

University Press. Prosjektet har trukket til seg ekstra midler fra det Svenske Forskningsrådet 

for arbeidet med menneskerettigheter, og forskere har vært aktive i offentlige debatter rundt 

nordisk eksepsjonalisme. 

Nordic Branding ledes av Malcolm Langford i samarbeid med Sidsel Roalkvam, Inger 

Skjelsbæk og Véronique Pouillard. Fagretningene som dekkes inkluderer jus, sosiologi, 

kriminologi, psykologi, historie, statsvitenskap, økonomi, markedsføring og antropologi. Det 

juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, og Senter 

for miljø og utvikling ved Universitetet i Oslo koordinerer prosjektet. Den administrerende 

institusjonen er Institutt for offentlig rett, hvor forskergruppen Forum for Juss og 

Samfunnsvitenskap er vertskap. Andre involverte institutt ved Universitetet i Oslo inkluderer 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, og Norsk 

senter for menneskerettigheter. 

 

 

Nøkkeltall: 

Tilknyttede forskere: 

Stilling UiO Eksterne 

(utenfor UiO) 

Professor/Professor II 24 6 

Førsteamanuensis 5 4 

Post Doc 4 1 

PhD/stipendiat 5 2 

M.A (innleverte oppgaver)   

Forsker/Forsker II 2 4 

Forskerassistent/vit.ass 1  

Universitetslektor/dosent 0 1 

Professor emeritus/emerita   

Annet   

Totalt  41 18 

 

Publikasjoner: 

Monografier/bøker 7 

Redigerte bøker/tema-nummer  

Fagfellevurderte artikler 5 

Fagfellevurderte bokkapitler  
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Formidling -

(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

5 

Bokanmeldelser  

Annet  

 

Søknader: 

 Arrangement/for-

midling/reisestøtte 

Forskningsmidler 

– interne UiO 

Forskningsmidler 

–eksterne 

Sendte søknader 6  1 

Innvilgede søknader 5  1 

Avviste søknader 1   

Planlagte søknader 2  1 

 

Arrangementer: 

Publikumsarrangementer 4 

Seminarer 5 

Workshops 4 

Konferanser 5 

 

6. Living the Nordic Model (2018-2020) 

Prosjektleder: Elisabeth Staksrud 

Living the Nordic Model er et tverrfaglig forskningsprosjekt som utforsker nordisk barndom. 

Prosjektet samler forskere som er interessert i å identifisere og analysere idealene, 

praktiseringene og institusjonene som påvirker utviklingsstadiene til nordiske borgeres liv, 

både nå for tiden og historisk sett.  

Utover sine abstrakte teoretiseringer, er den «nordiske modellen» summen av de nordiske 

borgernes mikrointeraksjoner- og beslutninger. Dette innebærer både oppfatninger omkring 

modellen og verdiene slik de praktiseres av nordiske familier og institusjoner. Vi 

problematiserer grunnlaget for denne modellen ved å analysere nordisk barndom, familier, 

verdier i barneoppdragelse og velferdsinstitusjoner, og spesielt barnehager, skoler og media.  

Med hensyn til likheter og forskjeller mellom landene, undersøker vi de nordiske landenes 

institusjonaliserte barndom for å bidra til en bredere forståelse av: 

 Hvordan verdier og idealer i den norske modellen er knyttet til dagens og fremtidige 

borgeres erfaringer; 

 Sosialiseringen av nordiske borgere; 

 Hvordan denne sosialiseringen i sin tur påvirker den nordiske modellens historie, 

nåværende utfordringer og dens fremtidige bærekraft og,  

 Hvordan utfordringer som globalisering, migrasjon, økonomisk ulikhet og digital 

teknologi påvirker de nordiske landenes institusjonaliserte barndom.  

 

https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/living-the-nordic-model/events/2019v-foubarndigitalemiljø.html
https://www.hf.uio.no/imk/english/people/aca/estaksru/index.html
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For å nå disse målene analyserer vi både velferdsinstitusjonene i de nordiske landene og 

nordiske familier. Vi identifiserer og undersøker også de individuelle praksisene som foregår 

innenfor, samt sammenhengen mellom, disse. Vi fokuserer på tre sentrale perspektiver, 

hovedsakelig nordiske familier og barndom, nordiske borgeres hverdag, og virkningen av 

global digital teknologi. 

Prosjektet ledes av professor Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon, 

og inkluderer forskere fra Det humanistiske fakultet (Institutt for medier og kommunikasjon 

og Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk), Det 

utdanningsvitenskapelige fakultet (Institutt for pedagogikk), Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet (Psykologisk institutt) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.  

 

Siden oppstarts har prosjektet og deltakerne hat følgende innvirkning i forsknings og politisk 

sammenheng: 

1. Prosjektet har opprettet et FoU nettverk med tema ‘Barn og Digitale Medier’, og 

organisert to møter med nettverket. Det første møtet var organisert i samarbeid med 

Justisdepartementet og hadde 37 deltakere. Det andre møtet var organisert i samarbeid 

med og ble åpnet av Barneombudet Inga Bejer Engh. Møtet hadde 56 påmeldte, og 

inkluderte deltakere fra ulike departementer (Justisdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet), direktorater (Politidirektoratet, helsedirektoratet, 

utdanningsdirektoratet), tilsyn (helsetilsynet, datatilsynet, medietilsynet, 

forbrukertilsynet), politiet, forskere (Forbruksforskningsinstituttet ved OsloMet, 

Universitetet i Stavanger) og andre aktuelle organisasjoner som jobber i feltet (Røde 

Kors, Redd Barna, Foreldreutvalget i grunnskolen, konfliktrådet, barnevakten, 

NDLA). Mer info om møtet finnes kan du finne her 

2. Prosjektet har inngått et samarbeid med en del departementer inkludert 

Justisdepartementet som har gitt midler til innhenting av data til EU Kids Online 

undersøkelsen i Norge i 2018 og til analyse av dataene i 2019 og 2020, Barneombudet 

og Medietilsynet. De første resultatene av EU Kids Online undersøkelsen har vært 

presentert på ulike arrangementer, som Forskningsdagene, på en pressekonferanse 

med Justis- og Beredskapsministeren og Barne- og familieministeren på Nordpolen 

Skole, og under møter ved det nye FoU-nettverket i august 2018 og mai 2019. Dette 

har vært dekket i ulike medier, inkludert 7 avis og nett artikler og 1 radio program. 

(Mer info om pressedekningen finnes i rapporten) 

3. Professor Elisabeth Staksrud, som leder prosjektet, er oppnevnt som medlem i 

Kulturdepartementets utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig 

medieinnhold. 

4. Prosjektet har deltatt i offentlige arrangementer som Forsknings dagene (med et 

halvdags seminar om norske barn og hatefulle ytringer på nett; samt i et panel om 

barndom); og Oslo Peace Days, med en forelesning om enslige mindreårige 

flyktninger. 

5. Prosjektet har deltatt som partner i to H2020 søknader med tema barn og digitale 

medier; samt i et australsk finansiert prosjekt som skal forske på barns forhold til 

seksuell innhold på nettet; Lykkes med å sikre midler til 1 nytt forskningsprosjekt 

ledet av Helene Aarseth med tittel ‘Likestilling og eksellens i bærekraftig utvikling’ er 

finansiert av Forskningsrådet (NFR); 

https://www.hf.uio.no/imk/forskning/profiler/2019/barneombudet-apnet-heldagsmote-om-barn-og-digitale.html
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsradet-7.-juni-2019/id2653691/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsradet-7.-juni-2019/id2653691/
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6. Prosjektet har organisert et nytt internasjonalt MA program ved Instituttet for 

Pedagogikk i samarbeid med UiO:Norden prosjektet the Nordic Model of Education; 2 

MA studenter har også vunnet stipender finansiert av UiO:Norden og Norden 

foreningen som er veiledet av forskere som er tilknyttet prosjektet; 

7. Prosjektet har deltatt i 3 høringer, deriblant to nasjonale høringer (1 om nye 

lærerplaner og 1 om dataspill strategi) og en internasjonal høring (om barns rettigheter 

i digitale miljø. 

 

Nøkkeltall: 

Tilknyttede forskere: 

Stilling UiO Eksterne 

(utenfor UiO) 

Professor/Professor II 7  

Førsteamanuensis 2  

Post Doc 1  

PhD/stipendiat 4 1 

M.A (innleverte oppgaver)   

Forsker/Forsker II 2 3 

Forskerassistent/vit.ass   

Universitetslektor/dosent 1  

Professor emeritus/emerita 1  

Annet   

Totalt 18 4 

 

Publikasjoner: 

Monografier/bøker 1 

Redigerte bøker/tema-nummer 2 

Fagfellevurderte artikler 27 

Fagfellevurderte bokkapitler 9 

Formidling -

(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

35 

Bokanmeldelser  

Annet  

 

Søknader: 

 Arrangement/for-

midling/reisestøtte 

Forskningsmidler 

– interne UiO 

Forskningsmidler 

–eksterne 

Sendte søknader 2  2 

Innvilgede søknader 2  2 

Avviste søknader    

Planlagte søknader 3   
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Arrangementer: 

Publikumsarrangementer 33 

Seminarer 10 

Workshops  

Konferanser  

 

7. Den nordiske utdanningsmodell (NordEd) (2019-2021) 

Prosjektleder: Inga Bostad 

NorEd er et tverrfaglig komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den 

nordiske utdanningsmodellen med vekt på aktuelle, komparative og historiske sider. 

Prosjektet vil undersøke hvor bærekraftig denne modellen er på tvers av de nordiske land 

gjennom å kombinere analyser av nordiske forhold sett i forhold til internasjonale 

utdanningsmodeller med analyser av politiske, filosofiske og pedagogiske utfordringer og 

nåtidige reforhandlinger.  

 

Det er særlig fire trekk ved nordisk utdanning som skal undersøkes:  

1) Konkurrerende tradisjoner, idealer og begreper om kunnskap i de nordiske landenes 

utdanningspolitikk, pedagogisk ideutvikling og pedagogisk praksis. 

2) Kamper om og utvikling av læreplaner og fagrekker i nordisk utdanning. 

3) Fremveksten av nordiske lærerkulturer og lærerutdannelser i komparativt perspektiv. 

4) Nordiske skolereformer i lys av internasjonal, regional og nasjonal politikkutforming 

og reformarbeid.   

 

De fire søylene i dette prosjektet er altså: 1) Kunnskap, 2) Læreplaner og fagrekker, 3) 

Lærerkulturer og lærerutdannelser og 4) Politikkutforming og reformarbeid 

 

Valget av disse fire søylene gir et bredt perspektiv på fremveksten og utformingen av de 

nasjonale utdanningssystemene, som forstås som integrerte deler av de nordiske landenes 

kulturelle, samfunnsmessige og politiske kontekster. Innen alle de fire nevnte søylene legges 

det samtidig vekt på diskursive, normative og praktiske konflikter, for å utvikle tilnærminger 

som bryter med et overdrevet harmoniserende begrep om «den nordiske 

utdanningsmodellen». 

 

NorEd er en forskergruppe preget av stort faglig mangfold og representerer en rekke 

forskjellige disipliner: Pedagogikk, kjønnsforskning, filosofi, matematikk, musikk, teologi, 

historie, sosialvitenskap og utdanningsvitenskap. Av denne grunn er prosjektet også preget av 

metodisk pluralisme med bruk av politologiske nettverksanalyser, kvantitative og kvalitative 

komparative metoder, historisk dokumentanalyse, begrepshistoriske og diskursanalytiske 

tilganger, institusjonell historie, idehistorie og epistemologiske/filosofiske analyser. 

 

Prosjektet ledes av professor Inga Bostad og er et samarbeid mellom IPED, ILS, IAKH, 

IFIKK, STK, IHS, IMV, UB og TF ved Universitetet i Oslo. Prosjektet støttes av en 

internasjonal gruppe rådgivende eksperter, og innen alle de fire søylene vil prosjektet utvikle 

nordiske møteplasser og nettverk.  

 

https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/the-nordic-education-model/index.html
https://www.uv.uio.no/iped/personer/vit/ingabo/index.html
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(artikler/tilsvar/kronikker/intervjuer/div) 

 

Bokanmeldelser  
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Planlagte søknader    
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Workshops 1 

Konferanser 1 
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8. Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller 

(Nordiske forretningsmodeller) (2019-2021) 

Prosjektleder: Jukka Mähönen 

Målet med Futuring Sustainable Nordic Business Models (Futuring Nordics) er å møte 

utfordringene som globalisering, digitalisering og FNs bærekraftsmål (Sustainable 

Development Goals) stiller nordiske bedrifter overfor, gjennom (i) en tverrfaglig analyse av 

nordiske forretningsmodellers utvikling og transformasjon i en tid preget av globalisering og 

digitalisering, (ii) en undersøkelse av de muligheter og utfordringer digitaliseringen og 

bærekraftsmålene skaper for norske forretningsmodeller i dag, og (iii) forslag til policy-

utvikling for innovasjon av nordiske forretningsmodeller for bærekraft.  

Gjennom en tverrfaglig analyse som trekker på historiske kilder så vel som empiriske data, vil 

Futuring Nordics undersøke potensialet for nordiske forretningsmodeller i lys av målet om å 

implementere FNs bærekraftsmål innenfor planetens tålegrenser.  Særlig oppmerksomhet vil 

bli viet til typiske nordiske styringsmodeller og deres fremtid: store bedrifter kontrollert av 

familier, stiftelser og offentlige aktører, små og mellomstore bedrifter og selskaper. 

Involvering av bedrifter og andre interessenter og en bred formidling spiller en sentral rolle i 

Futuring Nordics´ aktiviteter.  

Gjennom dokumentanalyse, case-studier og såkalte Futuring workshops, vil Futuring Nordics 

kritisk analysere bærekraftskonseptene i nordiske forretningsmodeller, inkludert i små, 

mellomstore og store bedrifter, og deres stadig mer globale verdikjeder og nettverk. Analysen 

vil identifisere forutsetningene for at nordiske forretningsmodeller skal kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling av de nordiske landene, i tråd med FNs bærekraftsmål.  

Til slutt vil Futuring Nordics presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan 

etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner og på tvers av globale verdikjeder.  

Samarbeid og kommunikasjon med nordiske institusjoner og akademikere er sentralt for 

Futuring Nordics. Resultatene vil bli formidlet gjennom en antologi, faglige publikasjoner i 

bøker og tidsskrifter, og gjennom internasjonale konferanser og seminarer organisert av 

prosjektet.  

 

Den tverrfaglige forskergruppen Futuring Sustainable Nordic Business Models er et 

samarbeid mellom Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultetet, og Institutt for 

informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ved Institutt for privatrett vil 

forskningsprosjektet være en del av forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft 

(Selskapsrettsgruppen). Ved Institutt for informatikk er prosjektet en del av 

forskningsgruppen Digitalisering og entreprenørskap (DIGENT) og Sustainability and Design 

Lab. Prosjektleder er professor Jukka Mähönen ved Institutt for privatrett, og nestledere er 

førsteamanuensis Maja van der Velden ved Institutt for informatikk og professor Beate 

Sjåfjell ved Institutt for privatrett.  

 

 

https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/fremtidsrettede-berekraftige-nordiske-forretningsm/
https://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/fremtidsrettede-berekraftige-nordiske-forretningsm/
https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/jukkam/index.html
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