
UiO:Norden – en av UiOs tre tverrfaglige satsinger





UiO:Norden – historie 
• Initiativ fra HumSam-miljøene.
• «Unpacking the Nordic Model» ble til UiO:Norden/Nordic.
• Vedtatt som satsing av UiOs styre i juni 2014.
• En av UiOs tverrfaglige satsinger, ved siden av Energi og Livsvitenskap.
• Aktivitet fra 2015. Avslutning 31. desember 2022.
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UiO:Norden – rammer 
• Budsjettramme på 80 millioner fra 2015 fram til 31. desember 2022.
• Den minste av UiOs satsinger målt i kroner.
• Krav om 50% egenandel fra forskningsprosjektene/gruppene.
• Ekstern finansiering gjennom ReNEW (ca 7.8 millioner pr. 2019).
• To årsverk siden 2015, faglig leder/direktør og adm. leder. 

Kommunikasjonsrådgiver fra høsten 2019. Vit. ass. i 30%.
• HF som vertsfakultet.
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Eksportvare?



Søknader til tverrfakultære forskergrupper

• Fem utlysningsrunder av 3-årige forskergrupper.
• Til sammen 32 søknader, hvorav 10 har fått støtte (31%).
• Alle har hatt like krav.
• Nordisk tematikk, tverrfaglig og tverrfakultært (minst to fakulteter).
• Matchende egenandel (utfordring!).



10 tverrfakultære forskningsgrupper (vertsinstitusjon i rødt):

• Renewing the Nordic Model (REN) (SUM)
• Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 (IOR, JF)
• Nordic Welfare Developments (NoWeDe) (ØI, SV)
• Nordic Branding (IOR, JF)
• Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis

(NORDHOST) (TF)
• Living the Nordic Model (IMK, HF)
• Futuring Sustainable Nordic Business Models (IFP, JF)
• The Nordic Education Model (IPED, UV)
• Nordic Civil Societies. Global, Transnational and Regional Encounters 

since 1800 (IAKH, HF)
• The Ambivalence of Nordic Nature: Gift, Guilt, Grace (TF)



UiO:Nordens tverrfaglige og tverrfakultære forskergrupper

• 129 deltakere ved UiO.
• Fordelt slik på følgende fakulteter:

HF

JUS
MN

MED

SV

TF

UV



27 involverte 
enheter 
ved UiO



UiO:Nordens tverrfaglige forskergrupper

• 83 deltakere utenfor UiO (Norge/utland).
• 11 forskjellige land (ca. halvparten fra nordiske land).
• Totalt 212 tilknyttede forskere/deltakere.
• Professortungt (over 50% av deltakerne ved UiO).



UiO:Norden er partner i ReNEW – Reimagining Norden in an 
Evolving World

• Nordisk «excellence hub» (del-)finansiert av 
NORDFORSK (programmet «Nordic University
Hub»).

• 6 nordiske partnere (Helsinki, Södertörn, Aarhus, 
Copenhagen Business School og Island).

• Lyser ut midler til mobilitet, publikasjoner, 
workshops og konferanser.

• Forskerutdanning og ph.d nettverk.
• UiO:Nordens direktør er styreleder. Malcolm 

Langford leder en «work package» (open
access).



Publisering

• Fire av 10 prosjekter i startgropa.
• Endel publisering skjer erfaringsvis etter endt 

prosjektavslutning.
• Prosess med manuell gjennomgang.
• Antall Cristin-publikasjoner til nå: 749 registreringer.

– Publisering på nivå 2: 242 (32,3%).
– Publisering på nivå 1: 488 (65,2%).
– Publisering på nivå 0: 19 (2,5%).

• Cristin-registrering som ikke er nivåfordelt (kronikker, ledere, 
intervjuer, programdeltakelse etc.): 1110.



Annen finansiering

• Ca. 40 millioner i egenandeler.

• Ca. 7,8 millioner til UiO:Norden fra ReNEW (40 millioner totalt).

• Ca. 60 millioner, fra blant annet NordForsk, NFR, EU og andre (svenske 
forskningsråd og Fritt Ord).

• Eksempel: EU Kids Online, Living the Nordic Model, stort EU-prosjekt.

• Generelt høy aktivitet på søknader. Forbereder oss på Fellesløftet.



Annen aktivitet
Workshops: 

– Til sammen midler til 51 workshops pr. 1. januar 2020.

Mobilitet:
– UiO:Norden og ReNEW har tildelt 14 mobilitetsstipender pr. 1. januar 2020.

Open Access: 
– UiO:Norden og ReNEW har til nå tildelt midler til 4 større utgivelser. 

Åpen utlysning:
– Ny utlysning fra høsten 2019. Til nå blant annet til konferanser/seminarer/workshops, 

vit.ass.er og formidling. Forventer mange søknader og mye aktivitet.



Formidling



Formidling og samfunnskontakt
• «UiO:Norden-samtalen»: humanitet (25. februar); lykke (24. mars); fred (28. april); 

skjerm (26. mai).

• «Vikingene – Nordens beste merkevare», planlagt på Nasjonalbiblioteket høsten 
2020.

• «Konstruksjonen av Norden» (stor foredrags- og samtaleserie ved 
Nasjonalbiblioteket i 2021).

• Styrket intern- og eksternkommunikasjon siden august 2019.

• I dialog med aktører som UD og andre departementer, NFR, Nordforsk, The Guild, 
Nordisk ministerråd, næringsliv, Nasjonalbiblioteket, Litteraturhuset, Foreningen 
Norden m. fl.



Studier
• Det er levert ca. 14 masteroppgaver tilknyttet forskergruppene. 
• Masterstudenter er involvert i flere av forskningsprosjektene (også som vit. ass).
• Det er tildelt 6 masterstipender (i samarbeid med Foreningen Norden).
• Ca. 35 phd-studenter/postdok.er.
• Unge:Norden – Nettverk for PhD’er og postdok.er samt sommerkurs for PhD’er.
• Ingen studieplasser, lærerkrefter eller studieadministrasjon.
• Deltakende fakulteter har ikke ønsket å opprette nye studietilbud basert på Norden-

tematikk.



UiO:Norden – verdensledende
• Den største aktøren innen Norden-forskning (10 forskergrupper og over 

200 involverte forskere).
• Høy grad av publisering på nivå 2. 
• Stort tilfang av ekstern finansiering.
• Sentral partner i ReNEW-nettverket – viktig Norden-nettverk, med stort 

internasjonalt nettverk.
• Stort nettverk eksternt og solid samfunnskontakt.
• Helt nye tverrfaglige konstellasjoner.
• Store muligheter for framtida – høy aktivitet.
• En tverrfaglig HumSam-satsing som gir valuta for pengene! 



2023: Hva skjer da?
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