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Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder  

1. Innledning og hovedmål 
Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS) er et 
tverrfakultært forskningsprogram viet nyskapende forskning rundt kulturelle 
transformasjonsprosesser på ulike sosiale og institusjonelle områder, både lokalt og 
globalt. KULTRANS skal være nyskapende også når det gjelder nye 
formidlingsformer og samarbeid med relevante aktører og grupper utenfor 
universitetet.  
 
Etableringen av KULTRANS er et samarbeid mellom HF, SV, JUS og UV med 
deltagelse også fra andre fakulteter, institusjoner og sentra ved UiO. Aktiviteten 
innenfor KULTRANS vil ha tre hovedmål: 
 

1) å utvikle og gjennomføre tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjekter 
med base ved Universitetet i Oslo som holder høy internasjonal kvalitet og har 
både nasjonal og internasjonal deltagelse; 
 
2) å skape arenaer for diskusjon og utveksling på tvers av tradisjonelle fag- og 
fakultetsgrenser (konferanser, seminarer, webside), som skal danne en 
kunnskaps- og samarbeidsplattform for nye forskningsprosjekter, -initiativer og 
-satsninger; 
 
3) å utvikle og gjennomføre planer for publisering og formidling av pågående 
og avsluttet forskning, både til nasjonale og internasjonale forskerfellesskap, til 
den norske offentligheten og i målrettet samarbeid med samfunnsaktører. 

 
Arbeidet med kartlegging og utarbeiding av en faglig og organisatorisk plattform har 
pågått siden våren 2008. Det har blitt identifisert både temaer og personer som utgjør 
kjernen i KULTRANS. De faglige, organisatoriske og økonomiske rammene har blitt 
fastlagt i form av henholdsvis en bærende idé, en organisasjonsplan og et budsjett. 
Se også hjemmesiden www.cultrans.uio.no (under oppbygging). 
 

2. Bærende idé 
Mens kultur lenge ble betraktet som et statisk system for produksjon av identitet og 
forskjeller er det over tid skjedd en dreining: I stadig større grad blir kultur betraktet 
som et åsted for endring, for mangfoldige og komplekse endringsprosesser, som 
utspiller seg på forskjellige områder, ulike steder og ofte med ulik hastighet. 
Kjennetegnende for slike transformasjoner er at de overskrider grensene for det som 
er kjent og felles, faggrenser, nasjonale grenser eller epokeskiller. Som svar på 
denne utfordringen skal KULTRANS drive forskning som er transdisiplinær, 
transnasjonal og transhistorisk. 
 
TRANSformasjoner. Endring finner sted når mennesker, tekster, ting eller begreper 
krysser grenser. Nye møter og utvekslinger utspiller seg; nye forbindelser og 
konstellasjoner tar form. Språk endrer seg, tekster leses og brukes på andre måter, 
lover utformes og utfordres, institusjonelle formasjoner, praksiser og identiteter 
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skifter, kjente objekter antar nye skikkelser. Endringsdynamikken krever i seg selv en 
tilpasset forskningsdynamikk som er fleksibel og multiperspektivisk, som setter fokus 
på det dynamiske samspillet mellom identitet og forskjell, kontinuitet og brudd, 
tradisjon og innovasjon. Mens endring synes å forutsette en enhetlig bevegelse, på 
samme måte som historie, fremskritt eller evolusjon, betegner transformasjoner 
mangfoldige, forskjellige og ofte kryssende prosesser som må studeres for seg selv 
og i sin egen rett. I neste omgang er det nødvendig å undersøke hvordan ulike 
transformasjoner, sosiale, politiske, språklige, vitenskapelige eller kulturelle, griper 
inn i hverandre. Gjennom fem utvalgte temaer vil KULTRANS identifisere og 
analysere slike prosesser, med henblikk på både deres egendynamikk, deres 
utvekslinger og deres effekter. 
 
TRANSdisiplinær. KULTRANS driver forskning som går på tvers av disiplinære, 
faglige og fakultære skillelinjer. At denne forskningen er transdisiplinær, snarere enn 
interdisiplinær, innebærer at den aktive, bevisste og stadige kryssingen av 
disiplinære grenser i seg selv blir et viktig tema. Hvilke teoretiske, metodiske og 
empiriske problemstillinger gjør seg gjeldende i det øyeblikk de innarbeidede 
grensene mellom fag og disipliner overskrides? 
 
TRANSnasjonal. KULTRANS vil utforske hva som skjer når verden blir 
kommunikasjons- og handlingsrom, i konkurranse og utveksling med andre politiske, 
sosiale og geografiske enheter. Heller enn å fokusere på nasjonale sammenhenger 
og tradisjoner, driver KULTRANS forskning som har et eksplisitt komparativt og 
transnasjonalt siktemål. Hovedfokus vil være rettet mot kulturelle transformasjoner 
som utfordrer etablerte nasjonale identiteter, tradisjoner, lov- og moralsystemer. 
 
TRANShistorisk. Et avgjørende bidrag fra KULTRANS som tverrfakultært 
forskningsfelt vil være å tilføre forskningen på globalisering og kulturell 
transformasjon en tydelig historisk og diakron dimensjon. Med globalisering forstår vi 
altså ikke en kommunikasjonsteknologisk eller økonomisk begivenhet fra de siste 
tiårene, men et ubegrenset antall skiftende aktiviteter og prosesser som har funnet 
sted gjennom flere århundrer, med forskjellige geografiske og institusjonelle 
utgangspunkt, men med verden som horisont, arena eller formål. 
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3. Organisering 
KULTRANS har Det humanistiske fakultet som vertsfakultet og administreres fra 
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS). Forskningsområdet 
er bygd opp på følgende måte:  
 
 

KULTRANS* 
Styringsgruppe: Forskningsdekanene fra JUS, HF, UV og tidl. d. fra SV 

[Advisory board] 
Faglig leder: Helge Jordheim 

Faglig ledergruppe: lederne for deltema 1-5 
Deltema 1 
Migrasjon, 
identitet 
og språk 

 

Deltema 2 
Konstituerende 

tekster 
 
 

Deltema 3 
Naturen og 

det 
naturlige 

 
 

Deltema 4 
Kulturproduksjon, 

estetikk og 
materialitet 

 

Deltema 5 
Transnasjonale 

prosesser, 
legitimitet og 

verdier 

leder: 
Ingjerd 
Hoem 
(SV) 

leder:  
Karen 

Gammelgaard 
(HF) 

leder:  
Kristin 
Asdal 
(SV) 

leder:  
Anne Eriksen 

(HF) 

ledere:  
Katja Franko 
Aas, Cecilia 
Bailliet (JUS) 

 
Tverrgående prosjekt 

Transnasjonale og transdisiplinære begreper 
v/Helge Jordheim 

 
* Se appendiks for nærmere beskrivelse av de enkelte deltemaene. 
 
Det øverste faglige og økonomiske ansvar ligger hos en styringsgruppe bestående 
av representanter for ledelsen ved de fakultet som bidrar økonomisk til å realisere 
forskningsområdet. Disse omfatter i utgangspunktet Det humanistiske fakultet, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet og Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet, som er representert ved sine forskningsdekaner 
eller en annen person oppnevnt av dekanen. I tillegg oppnevner styringsgruppen selv 
en ekstern representant. Styringsgruppen ansetter en faglig leder som har ansvar for 
driften av KULTRANS, sammen med en administrativ koordinator, som også er 
ansvarlig for å utvikle og drive en webside for hele området. Faglig leder jobber tett 
sammen med en tverrfaglig og tverrfakultært sammensatt arbeidsgruppe bestående 
av lederne for deltemaene, som er frikjøpt fra sine stillinger ved UiO i 20%. Disse tar 
aktivt del i planlegging og gjennomføring av forskningsrelaterte aktiviteter og i 
forskningsstrategiske beslutninger. I løpet av 2009 vil det i tillegg bli oppnevnt et 
Advisory Board av ledende internasjonale forskere med sentrale posisjoner innenfor 
relevante nettverk.  
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4. Deltemaer og aktiviteter 
KULTRANS skal maksimalt ha fem deltemaer. Tittelen på hvert enkelt deltema 
framgår av figuren ovenfor. I tillegg kommer et tverrgående tema som tjener både 
som felles faglig referanseramme og som møteplass for deltagerne. Hvert deltema 
har deltagere fra minst to av de fire fakultetene som står bak KULTRANS. 
Forskningstemaene er valgt på bakgrunn av aktualitet, relevans og ikke minst 
interesse blant deltagerne, men også ut fra sitt potensial for å avstedkomme 
tverrfaglige forsknings- og formidlingsprosjekter. Likedan er ledergruppen 
sammensatt av forskere med svært forskjellig faglig bakgrunn, forskningskompetanse 
og kontaktnett, for å sikre at de tverrfaglige og tverrfakultære perspektivene blir 
ivaretatt. 
 
Deltemaene er ikke uavhengige, selvtilstrekkelige enheter, men må snarere forstås 
som en rekke prismer for å betrakte de samme problemstillingene, knyttet til det 
globale og globaliseringen som en historisk og kulturelt spesifikk erfaring og prosess. 
Å sørge for sammenheng og kommunikasjon mellom deltemaene er i første rekke 
ledergruppens ansvar.  
 
Til grunn for KULTRANS ligger en forestilling om at tverrfaglighet kommer til gjennom 
felles aktiviteter, ikke i kraft av teoretiske postulater. Som følge av dette er alle 
temaer aktivitetsdrevne. Aktivitetene kan være av forskjellig karakter 
(forskningsprosjekt, konferanse, workshop, formidlingsarrangement, bygge nettverk, 
bokprosjekt), men må alltid inkludere en plan både for internasjonal publisering og for 
formidling inn mot en norsk offentlighet. Aktivitetene vil også på forskjellige måter 
bidra til å knytte deltemaene sammen, gjennom felles planlegging og gjennomføring 
eller gjennom deltagelse på hverandres aktiviteter. Under følger en kort redegjørelse 
for hvilke aktiviteter som er planlagt for de nærmeste to årene, fordelt på deltemaene 
og det tverrgående tema. Aktivitetene faller stort sett i fire kategorier: interne 
aktiviteter (intern-, planleggings- og arbeidsseminarer), åpne aktiviteter (seminarer, 
konferanser, gjesteforelesninger), publisering av forskningsresultater og formidling. 
 
Oppgaven for det tverrgående tema, som er den faglige leders ansvar, er å skape 
en arena for utveksling mellom deltemaene og samtidig et samlet fokus for hele 
KULTRANS. Utgangspunktet vil være en rekke transnasjonale og transdisiplinære 
begreper, dvs. begreper som krysser grensene både mellom språk og nasjoner og 
mellom disipliner, og som ingen av de aktuelle fagtradisjonene kan greie seg uten, f. 
eks. ”kultur”, ”transformasjon / endring” og ”verden”. Vi begynner med ”verden” som 
skal være hovedtema for både forskningsprosjekter og seminarer de nærmeste 
årene. Å sette fokus på begrepene vi bruker og måtene vi framstiller verden på, 
innebærer en historisering av forestillingene om ”globalisering”, ”det transnasjonale”, 
osv. i tråd med målsetningene fra programerklæringen. Hittil har disse perspektivene 
gitt opphav til en NFR-søknad og en HERA-søknad (se pkt. 8 nedenfor). 
Oppstartskonferansen for KULTRANS den 27. mars hadde ”verden” som et av sine 
hovedtemaer og markerte samtidig begynnelsen på en seminarrekke som skal 
fortsette i halvannet år framover, The World Seminar. Seminarrekken, som skal 
omfatte både arbeidsseminarer, der deltagere i KULTRANS presenterer relevante 
ideer, prosjekter og arbeider, og gjesteforelesninger med eksperter på forskjellige 
områder, skal lede fram mot en stor internasjonal konferanse vår/høst 2011, der 
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forskere fra KULTRANS skal delta, sammen med en rekke internasjonale forskere. 
Temaene vil være forskjellige verdensbegreper og -representasjoner, f. eks. 
”verdenssamfunn”, ”verdenshandel”, ”verdenslitteratur” og ”global rettferdighet”. 
Bidrag fra konferansen så vel som fra seminarrekken vil samles i en eller flere bøker, 
utgitt på et internasjonalt forlag. 
 
 
Deltema 1. Migrasjon, identitet og språk planlegger  

• en materialbasert seminarserie som vil gå gjennom hele perioden, med møter 
ca. tre ganger i semesteret. Seminarene gir anledning for deltagerne til å 
legge frem et materiale, enten i skriftlig form, eller lyd, gjenstander, eller bilder 
/ film. Den som legger frem, kommer med en kort presentasjon av sin egen 
planlagte behandling av og analytiske tilnærming til stoffet. Deretter diskuterer 
vi alternative innfallsvinkler og ulike tolkningsmuligheter.  

• flere enkeltpublikasjoner som resultat av denne seminarserien. 
• et eget prosjekt om visuell formidling av materiale og tilnærmingsmåter utviklet 

i seminararbeidet.  
• å delta i organiseringen og gjennomføringen av ”The 8th International 

Symposium on Bilingualism”, som skal finne sted i Oslo i 2011, og som inngår 
i UiOs 20-årsjubileumsmarkering..  

 
Deltema 2. Konstituerende tekster planlegger  

• å avholde en rekke arbeidsseminarer med sikte på å definere, klassifisere, 
velge ut og analysere et sett konstituerende tekster 

• å invitere minst fire utenlandske forskere som gjesteforelesere og utvikle 
samarbeidet med disse 

• å skrive minst én felles, tett redigert, teoretisk fokusert monografi som 
publiseres internasjonalt  

• å skrive minst to antologier om utvalgte konstituerende tekster som analyseres 
transdisiplinært. Også disse skal publiseres internasjonalt 

• å utvikle en felles database med et utvalg annoterte konstituerende tekster. 
Databasen skal være tilgjengelig både for et allment norsk publikum og for 
internasjonale og nasjonale forskermiljøer, og videreutvikle delprosjekter med 
internasjonal deltakelse om spesifikke sett av konstituerende tekster (f.eks. 
forfatninger, leksika, læreplaner) 

• å etablere nettsted for formidling og et virtuelt rom for temaets deltagere. 
 
Deltema 3. Naturen og det naturlige planlegger 

• løpende leseseminar for og med deltakerne i prosjektet 
• våren 2009 og våren 2010; forelesningsserie med nasjonale og internasjonale 

forelesere 
• løpende kortere informasjons/arbeidsseminarer samt heldagsseminar 

aug/sept 2009 
• nov. 2009: medarrangør av konferansen Medical Knowledge and Medical 

Practice in the 20th century (med Nordic Network on Medical History). 
• des. 2009: internasjonal workshop Controversies in Science/Practices in 

Politics.  
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• sept. 2010: internasjonal konferanse med sikte på påfølgende publikasjon: 
Sentient Creatures/Securing Life. 

• i tillegg ønsker vi å utvikle konkret samarbeid på tvers av undertemaene, f.eks 
omkring temaet ”materialitet”. Dette er noe vi har søkt forskningsmidler til, og 
omfanget vil avhenge av dette. Forskerkursene TIK/KULTRANS har søkt 
midler til å utvikle og gjennomføre skal også bidra til økt samarbeid på tvers av 
deltemaene og KULTRANS som helhet. Ett av kursene vil ha natur som tema. 

 
Deltema 4. Kulturproduksjon, estetikk og materialitet planlegger  

• å arrangere tre interne workshops omkring tematikken materialitet og estetikk 
(hhv. i juni, september og oktober 2009).  

• å arrangere en åpen gjesteforlesning / et åpent seminar i november 2009.  
• å starte en serie nordiske workshops omkring tematikken ”materialitetens 

transformasjoner” i samarbeid med deltema 3. Arbeidet strekker seg inn i 
2011, og vil søke ekstern finansiering, men ikke være avhengig av denne. 
Workshopene har som mål å synliggjøre nordisk forskning på materialitet i 
europeisk sammenheng, men kan også tenkes formidlet gjennom en utstilling.  

• å delta i organiseringen og avviklingen av den årlige konferansen til 
International Society for Cultural History i august 2011. 

 
Deltema 5. Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier planlegger 

• å organisere en internasjonal konferanse med tittelen ”Cosmopolitan justice 
and its discontents” høsten 2009 med påfølgende bokutgivelse basert på 
konferansebidragene.  

• å arrangere en seminarrekke med nasjonale og internasjonale innledere med 
oppstart våren 2009 hvor transnasjonale verdier og legitimitet er det sentrale 
tema. 

  
 

6. Publisering og formidling 
Som det framgår av aktivitetsoversikten har KULTRANS omfattende planer når det 
gjelder publisering og formidling. I løpet av 2009 vil det bli utviklet både en 
publiseringsplan og en formidlingsplan, for å få bedre oversikt over hvordan vi best 
kan nå ut med de forskningsresultater som kommer fram i løpet av perioden.  
 
Publiseringsplan. Resultater fra forskningsprosjektene som utgår fra / inngår i 
KULTRANS vil bli publisert både nasjonalt og internasjonalt, både på norsk og på 
andre språk, i første rekke engelsk. For publiseringsplanen vil vi i første omgang 
konsentrere oss om engelskspråklig publisering. Dels vil vi oppfordre forskere om å 
publisere sine arbeider i relevante refereebaserte tidsskrifter, på eget initiativ, men 
dels vil vi også vurdere hva som er de beste alternativene for større 
fellespublikasjoner fra KULTRANS: konferanseantologier, temanumre av sentrale 
tidsskrifter, felles bokprosjekter, osv. Vi planlegger å foreta en undersøkelse av hvilke 
forlag og bokserier som kunne være aktuelle for publikasjoner fra KULTRANS, og 
eventuelt gå inn i et samarbeid med et relevant forslag. Dette betyr imidlertid ikke at 
vi ikke også vil oppfordre til publisering på norsk. Allerede høsten 2009 kommer 
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andre bind i serien ”Begreper i historien”, redigert av Helge Jordheim, som tar for seg 
begrepet ”verden”. 
 
Formidlingsplan. En av KULTRANS’ sentrale oppgaver er å drive 
forskningsformidling. Framgangsmåtene for å få til både målrettet og innovativ 
formidling fra et prosjekt med denne type faglig bredde, er imidlertid langt fra gitt på 
forhånd. I løpet av 2009, og parallelt med arbeidet med publiseringsplanen, vil vi 
derfor arbeide med en formidlingsplan, som et forsøk på å tenke systematisk 
igjennom hva slags formidling vi skal drive, gjennom hvilke kanaler og på hvilke 
måter. En hovedambisjon blir å identifisere de forskjellige informasjonskretsløp 
KULTRANS kan og bør inngå i, og på den måten komme bort fra den udifferensierte 
henvisningen til ”offentligheten”, som ligger til grunn for så mye formidling. I 
formidlingsplanen vil vi stille spørsmål om hvem som trenger / interesserer seg for 
den type forskning som KULTRANS bedriver og hvordan de best vil kunne 
nyttiggjøre seg den. Hvilke institusjoner, bedrifter, departementer, osv. som kunne 
være aktuelle dialogpartnere, vil selvfølgelig variere avhengig av hvilket 
forskningstema vi snakker om. Nettopp det tverrfaglige mangfoldet er KULTRANS’ 
største styrke, men det krever samtidig at vi tenker oss formidling i mer differensierte 
termer enn det som er vanlig på universitetet. 
 
Samtidig er vi allerede i gang med å formidle noen av våre ideer og foreløpige 
resultater til offentligheten. Et viktig forum er seminarrekken The World Seminar, som 
starter opp 14. mai, og som henvender seg dels til deltagere i KULTRANS og andre 
forskere, dels til et bredere publikum. For det andre seminaret i rekken, som finner 
sted 11. juni og har temaet ”verdensarv”, arbeider vi med å få inn noen fra 
Riksantikvaren eller NIKU, som et eksempel på den type mer differensierte dialoger 
vi vil prøve å få til mer av. Andre planlagte formidlingsarrangementer av mer generell 
karakter høsten 2009 er et åpent foredrag / diskusjonsmøte i anledning 20-årsjubileet 
for 1989, samt deltagelse på Forskningstorget. I forbindelse med den store 
felleskonferansen om ”verden” vår/høst 2011 arbeider vi med å få til en utstilling av 
kart, globuser og andre verdensrepresentasjoner i et sentralt lokale, f. eks. Nobels 
Fredssenter eller Nasjonalbiblioteket. Vi er også i ferd med å utvikle et samarbeid 
med 2011-jubileet for Universitetet i Oslo. 
 

7. Stipendiater og forskerutdanning 
KULTRANS ser det som en av sine viktigste oppgaver å drive forskerrekruttering og 
forskerutdanning. Som et slags nav eller motor i det tverrfaglige samarbeidet skal vi 
ha en gruppe på åtte stipendiater, som tilsettes 2009/10 og dermed danner et kull. 
Tanken med denne måten å ansette på er å motvirke stipendiatenes følelse av å 
være overlatt til seg selv, men også å kunne sette sammen en gruppe med den 
balanse vi synes er riktig, både når det gjelder prosjekter, faglig bakgrunn, kjønn og 
nasjonalitet. Rundt denne gruppen skal KULTRANS i neste omgang bygge sitt 
forskerutdanningstilbud, som selvfølgelig også er åpent for andre stipendiater.  
 
En viktig aktivitet innenfor KULTRANS vil dermed bli å planlegge og organisere 
forskerutdanning på tverrfaglig grunnlag rundt våre sentrale forskningstemaer på en 
måte som bidrar til den generelle kommunikasjonen og integrasjonen i KULTRANS 
som helhet. I tråd med fokuset på transnasjonale og transdisiplinære begreper vil 
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fokuset for vårt første forskerutdanningskurs i januar 2010 være begrepshistorisk. I 
tillegg har KULTRANS inngått et samarbeid med Senter for teknologi, innovasjon og 
kultur (TIK) om en serie forskerkurs knyttet opp mot grunnleggende historieteoretiske 
problemstillinger og temaer (se pkt. 8). En søknad om slike forskerkurs er sendt NFR 
i forbindelse med utlysningen av midler til strategiske institusjonsforankrede 
prosjekter i etterkant av den nasjonale evalueringen av historiefaget. I tillegg arbeider 
KULTRANS med å få til samarbeid om forskerutdanning med flere internasjonale 
universiteter og forskningsintsitusjoner, deriblant Københavns universitet, University 
of Leeds og Friedrich-Schiller-Universität Jena. 

8. Eksternfinansiering 
KULTRANS arbeider målrettet med å skaffe ekstern finansiering. For å ivareta denne 
satsingen har KULTRANS avsatt midler til en 20% stilling med særlig ansvar for å 
holde oversikt over programmer og utlysninger og koordinere og bidra til å utvikle 
søknader fra forskjellige miljøer innenfor KULTRANS.  
 
I løpet av våren 2009 vil KULTRANS, til dels i samarbeid med andre miljøer, ha levert 
to søknader til NFR, to søknader til HERAs Cultural Dynamics og en søknad om 
støtte til en eksplorativ workshop (som skal bidra til å kartlegge nye, viktige 
forskningsområder): 

 
• NFR  

- Institusjonsforankrede strategiske prosjekter for historie (ISP-HIST): 
Transformasjoner/Innovasjoner. Å lese tekster, å gripe endring, å bringe inn 
natur  
- Kulturell verdsetting (KULVER): Utformingen av ”verden”: begrepsdannelse, 
narrasjon og representasjon som kulturelle verdsettingsprosesser  

 
• NordForsk  

Eksplorativ workshop: Materialitet  
 

• HERA – Humanities in the European Research Area 
- Globalization, Nationalization, Reglobalization in European Presents and 
Pasts 
- Nation branding, experience economy and author’s anniversaries: 
Cultural negotiations between the political, economic and literary fields 
 

Flesteparten av disse søknadene har hatt sitt utspring i ledergruppa, men strategien 
videre er å dra flere forskere tettere inn i KULTRANS-nettverket ved å kartlegge 
eksisterende kompetanse og legge til rette for prosjektutvikling i samarbeid med lokal 
forskningsadministrasjon. Blant de UiO-baserte prosjektene som hittil har søkt om 
ekstern finansiering i tilknytning til KULTRANS, og som på sikt kan tenkes å inngå i et 
nærmere samarbeid er: Drude von der Fehr m.fl.: Performing the Sacred, A 
Transcultural Exploration of the Sacred as Aesthetic Practice; Tore Rem m. fl: 
Omdømmebygging, opplevelsesøkonomi og forfatterjubileer: Kulturell verdsetting 
mellom det politiske, økonomiske og litterære feltet; og Anne Birgitte Rønning m.fl: 
Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet. 
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16. september 2009 vil KULTRANS arrangere en heldags workshop om 
prosjektutvikling og eksternfinansiering med deltagelse fra NFR og UiOs EU-kontor.  
 
Forskerne melder seg ofte på for sent i prosessen mht. til eksternfinansiering, og et 
av målene for arbeidet med eksternfinansiering er å legge til rette for en mer 
langsiktig strategi. Dette kan oppnås ved å:  

 
• Identifisere aktuelle nasjonale, nordiske og europeiske utlysninger og bistå 

forskere i KULTRANS-nettverket med å utvikle flerfaglige og tverrfaglige 
prosjekt. Utlysningene legges ut fortløpende på KULTRANS’ hjemmeside. 

• Kartlegge ressurser og forskningsinteresser som finnes i KULTRANS-
nettverket. Vi vil i løpet av 2010 bygge opp en database over forskere som er 
interessert i å bidra til utvikling av tverrfaglige og flerfaglige prosjekt. 

• Forberede forskerne på fremtidige utlysninger slik at søknadsforberedelsene 
kan begynne i god tid før søknadsfristen. Målet for 2010 er å opprettholde 
søknadstakten fra 2009, dvs. levere to søknader til NFR, søknad om støtte til 
eksplorative workshops, samt levere en søknad til en europeisk 
finansieringskilde (ESF eller 7. rammeprogram). 

• Være med på å legge premissene for fremtidige finansieringsmuligheter. Det 
foregår en lang prosess i forkant av (spesielt de europeiske) utlysningene, og 
både 7. rammeprogram og ESF ønsker direkte innspill fra forskere, for 
eksempel i form av strategiske dokument som ESFs Forward Looks Report 
eller levere forslag til tema for ESFs EUROCORES-utlysninger. Målet for 
neste to-årsperiode er å produsere et slikt strategisk dokument. 

 

10. Oppsummering: Kriterier for evaluering 
 

1. Tverrfaglig deltagelse. En avgjørende forutsetning for at KULTRANS skal 
lykkes med sine ambisjoner er at vi greier å oppnå en bred tverrfaglig 
deltagelse og representasjon, både i prosjekter, råd og styrer. Ønsket om 
tverrfaglig deltagelse gjelder løpende seminarer og forskningsprosjekter så vel 
som større konferanser. 

2. Prosjekter og ekstern finansiering.  I løpet av perioden skal KULTRANS ha 
generert, utviklet og i noen grad gjennomført et knippe tverrfaglige prosjekter. 
For mange av disse vil vi søke om ekstern finansiering, nasjonalt eller 
internasjonalt. Antallet innsendte søknader om ekstern finansiering vil være 
avhengig av utlysninger, og kan dermed vanskelig angis helt presist. Et anslag 
finnes imidlertid under pkt. 8 ovenfor. 

3. Publisering. Det er vanskelig å sette opp noen klare publiseringsmål for en så 
kort periode. Likevel kan mengden publikasjoner nevnt under pkt. 4 gi en 
pekepinn for antallet arbeider som vil foreligge i løpet av en toårsperiode. I 
løpet av 2009 skal KULTRANS utarbeide en langsiktig publiseringsplan.  

4. Formidling. KULTRANS ønsker å drive mer differensiert og målrettet 
formidling enn det som har været vanlig i mange av de involverte fagene. Det 
viktigste målet for perioden er å utarbeide en formidlingsplan som tar sikte på 
å identifisere hvilke informasjonskretsløp KULTRANS bør være en del av, og 
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så jobbe opp mot disse. Samtidig vil det i løpet av hvert semester være minst 
ett utadrettet formidlingstiltak innen ett av deltemene eller det tverrgående 
tema. 

5. Stipendiater og forskerutdanning. I løpet av 2009/10, ansettes et kull på 
åtte KULTRANS-stipendiater. For disse stipendiatene blir det arrangert en 
rekke forskerutdanningskurs, -konferanser og -seminarer med en tverrfaglig 
profil. Disse vil også være åpne for andre phd-stipendiater. 
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BUDSJETT�

Bidrag UiO sentralt�  2009� 2010 

Faglig leder ltr 66 (655 000 + 1,5 %)�   664 825�   664 825�
Drift 2009 
- Kickoff-konferanse 150 000 
- Konferanse kosmopolitisme 120 000  
- Driftsmidler faglig leder 40 000 
- Seminarserie verden 50 000 
- Fellesutgifter KULTRANS 30 000 
- Språk/oversettertjenester 40 000 
- Honorar eksterne styrerepresentanter 20 000 
- Drift deltemaer 225 000 
- Delstilling (20%) eksternfinansiering 117 000 

  792 000�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

Drift 2010 
- Konferanse Sentient Creatures 75 000 
- Konferanse Herder 120 000 
- Forskerutdanningskurs 40 000 
- Driftsmidler faglig leder 40 000 
- Fellesutgifter KULTRANS 30 000 
- Språk/oversettertjenester 40 000 
- Honorar eksterne styrerepresentanter 20 000 
- Drift deltemaer 200 000  
- Delstilling (20%) eksternfinansiering 117 000 
- Advisory Board 54 000 

 736 000 
 

Særlige formidlingstiltak 
- Forskningstorget  
- Utstillinger 
- Felles database m konstituerende tekster 
- Nettsted for formidling 
- Samarbeid m eksterne aktører �

    50 000� 100 000 �

Sum UiO sentralt� 1 506 825� 1 500 825�
Bidrag HF�  �  �

Administrator ltr 57 (555 000 + 1,5 %)�    563 325�    563 325�
7 stipendiatstillinger fra 1.9.2009� 1 563 333� 4 690 000�
Ledelse ltr 75 (777 000+1,5% ) 20 % frikjøpx2�    315 462�    315 462�
Egenfinansiering FVA 3 årsverk**� 1 950 000� 1 950 000�
Sum bidrag HF� 4 392 120� 7 518 787�
Bidrag SV� � �

Ledelse ltr 75 (777 000+1,5%) 20% frikjøpx2�    315 462�    315 462�

1 stipendiatstilling fra 1.9.2009�    223 333�     670 000�
Egenfinansiering FVA 2 årsverk� 1 300 000�  1 300 000�
Sum bidrag SV� 1 838 795�  2 285 462�
Bidrag JUS� � �

Ledelse ltr 75 (777 000+1,5%)  20% frikjøp�     157 731�     157 731�

Egenfinansiering FVA 1 årsverk�     650 000�      650 000�
Sum bidrag JUS�     807 731�      807 731�
Bidrag UV� � �

1 stipendiatstilling fra 1.9.2010 (utlyses v/UV)     223 333 
Sum bidrag UV     223 333 
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** Andel forskningstid er foreløpig stipulert ut i fra de forskere som på nåværende 
tidspunkt er involvert i deltemaene. Seks årsverk totalt fordelt på ca. 50 forskere over 
fem år er litt over et årsverk per år. 
 
 


