
UiO:Norden
Ny kunnskap gjennom 

en kritisk utforsking 
av det nordiske



Norden i verden: Sammenligninger 
og kontraster mellom de nordiske 
landene, mellom Norden og andre 
land og regioner, og mellom institu
sjoner, praksiser og kulturuttrykk.  

Nordiske modeller, stiler og tradi
sjoner: Hvordan det nordiske blir 
dannet, brukt og debattert innenfor 
ulike samfunns og kulturområder.  
Relevante forskningsspørsmål 
kan være hvilken betydning ulike 
institusjoner har for å skape tillit 
og omstillingsevne, og nye nordiske 
kulturelle begreper som Nordic 
Noir, New Nordic Cuisine og New 
Nordic fashion.  

Historie og forutsetninger:  
Historiske fellestrekk, forskjeller og 
forutsetninger for dagens nordiske 
samfunn.

Bærekraft og framtidsmuligheter: 
Politisk, økonomisk og kulturell 
globalisering, migrasjon, europei
sering og standardisering påvirker 
og utfordrer. Landenes utvikling og 
muligheter handler ikke bare om 
å identifisere problemer og ut
fordringer, men også om å studere 
mangler, løsninger og tilpasninger – 
på tvers av land og regioner.

Nordensatsingens viktigste kapital er engasjement  
fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret  
i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. 
Vi vil utforske:



Om forskningen
•  Satsingen skal omfatte totalt  

11 tverrfaglige forskergrupper. 
Midler tildeles to nye forsker
grupper hvert år.

Tre forskergrupper fikk midler i 2015:
•  Renewing the Nordic Model (REN). 

Senter for utvikling og miljø.  
Leder: Nina Witoszek.

•  Nordic Welfare Developments 
(NoWeDe). Senter for studier  
av likhet, sosial organisering og 
økonomisk utvikling (ESOP). 
Ledere: Kalle Moene og Jo Thori 
Lind.

•  Offentlighet og ytringsfrihet i  
Norden, 18151900. Institutt for  
offentlig rett. Leder: Dag 
Michalsen.

UiOs studietilbud med nordisk  
tematikk skal samordnes innad, 
fornyes og koordineres med andre 
institusjoner i Norge og Norden.

Samarbeid med UiO:Norden
UiO:Norden vil utvikle langsiktige 
samarbeid med samfunnsinstitu
sjoner og organisasjoner, i Norge, 
Norden og internasjonalt.

Møteplasser
Vi vil være en møteplass for  
forskere og for interesserte sam
funns  institusjoner og organisa
sjoner. UiO:Norden vil organisere 
konferanser og dialogmøter, spre 
forskningsresultater og reise debatt.  

Vi arrangerer blant annet:
•  Nordenseminaret: Åpen faglig 

møteplass for forskere og andre  
interesserte. Holder møter jevnlig.

•  Internasjonal konferanse,  
20.–21. mars 2017

Ta kontakt med oss dersom du  
eller din virksomhet ønsker 
å samarbeide med UiO:Norden.



Kontakt oss
•  Faglig leder Haldor Byrkjeflot, epost: haldor.byrkjeflot@hf.uio.no
•  Administrativ koordinator, epost: nordic-uio@hf.uio.no

www.hf.uio.no/forskning/uionorden

UiO:Norden
UiO:Norden skal gi ny kunnskap 
om de nordiske landenes historiske 
forutsetninger, utfordringer, 
paradokser og framtidsmuligheter. 

Med Nordensatsingen vil  
Universitetet i Oslo bidra i dialogen 
om strategiske og politiske veivalg, 
samfunnsmessige og kulturelle  
utviklingsmuligheter og gode  
løsninger for framtiden.

Sterke fagmiljøer med ulik  
kompetanse kobles sammen for  
å utforske Norden og den nordiske 
modellen i en internasjonal kon
tekst og gi kritiske perspektiver på 
de nordiske samfunnssystemenes 
bærekraft. 

UiO:Norden er internasjonalt 
orientert gjennom samarbeidsrela
sjoner så vel som i problemstillinger,  
og skal gjennomføres i tett samarbeid  
med nordiske og internasjonale  
forskningsmiljøer.

Om UiO:Norden
•  Vedtatt av UiOs styre i 2014 og 

varer fram til 2024.
•  UiO:Norden er en av universitetets 

tre tematiske hovedsatsinger,  
sammen med UiO:Livsvitenskap 
og UiO:Energi.

•  Budsjettramme på 80 mill. NOK og 
tilsvarende midler fra deltakende 
institutter og fakulteter.
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