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Om NUPI
Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø for forskning
på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk
utenrikspolitikk. Vi kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til
den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med
mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør.
NUPIs forskning og ekspertise har tre hovedbjelker; sikkerhet og
risiko, vekst og utvikling og internasjonal orden og styring. Sikkerhet
og risiko dekker tradisjonell sikkerhets- og forsvarspolitikk og
fredsoperasjoner, men også andre sikkerhets- og risikospørsmål som
har vokst frem i kjølvannet av økte norske investeringer, reising og
tilstedeværelse i utlandet. Vekst og utvikling handler om fremvoksende
stormakter, internasjonal økonomi og tradisjonelle utviklingsspørsmål.
Internasjonal orden og styring dekker det multilaterale systemet,
regionale organisasjoner og hvordan diplomatiet som institusjon fungerer
og utvikler seg.
NUPI driver grunnforskning så vel som anvendt forskning og
rådgivningstjenester. All kunnskap vi fremskaﬀer er forskningsbasert.
Et sentralt prinsipp for NUPI er tverrfaglig samarbeid, både innad på
instituttet og med andre institusjoner i Norge og i utlandet. Vi skal være
relevante både for fagfolk innen internasjonal politikk og for allmennheten
i Norge. NUPI-forskere deltar aktivt i oﬀentlig debatt innenfor sine fagfelt
og opptrer ofte i media.
NUPI ble opprettet av Stortinget i 1959. Instituttet er et statlig organ
underlagt Kunnskapsdepartementet, men arbeider faglig og politisk
uavhengig. Våre viktigste finansieringskilder er Norges forskningsråd,
Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Øvrige oppdragsgivere
er private selskaper og internasjonale organisasjoner, som EU.
NUPIs direktør er Ulf Sverdrup og styreleder er Kate Hansen Bundt.

Sikkerhet og forsvar
Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi
stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske
arenaen? NUPIs forskning på sikkerhet og forsvar forsøker å besvare disse spørsmålene.
Vi studerer militær strategi og geopolitikk, EUs utenriks- og forsvarspolitikk, terrorisme
og organisert kriminalitet og privatisering av sikkerhet med vekt på nye sikkerhetsaktører.
Temaer knyttet til militære konsepter og doktriner, irregulær krigføring, sivile-militære
relasjoner, maritim sikkerhet, cybersikkerhet og teknologi, sikkerhetsstyring og reform
av etterretnings- og sikkerhetstjenester blir også belyst i våre studier.
Det geografiske fokuset for dette forskningsområdet strekker seg fra USA, Asia
og Stillehavet til Nord-Afrika og Europa.

Russland, Eurasia og Arktis
Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Eurasia i global politikk? Hvordan utvikler disse
samfunnene seg? Hvordan blir vi påvirket av deres energipolitikk og økonomi? NUPI har
et betydelig forskningsmiljø som jobber med disse spørsmålene, og et stort internasjonalt
nettverk i denne regionen.
Vi har en områdestudie-tilnærming til Russland, Eurasia og Arktis. Viktige temaer
er energipolitikk og økonomi, inkludert olje, naturgass og fornybar energi. Etnisitet,
nasjonsbygging og nasjonalisme i Russland og Eurasia, samt demokrati og
menneskerettigheter i disse landene, er også prioriterte forskningsfelt.
Spørsmål knyttet til russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk er også
sentrale, inkludert temaer som urfolk i Russlands nordområder,
geopolitiske dimensjoner av naturressurser og territorium i Arktis
og den kaspiske regionen, samt relasjoner med Kina og andre
viktige naboland.

Fremvoksende stormakter og global utvikling
Hvordan utvikler Kinas økonomi seg? Hva vil den nye maktbalansen i verden bety for
oss? Hvilken utvikling skjer i det globale sør? Og hvilken rolle spiller bistand? NUPIs
forskning på fremvoksende stormakter og global utvikling fokuserer på politiske og
sosioøkonomiske endringer . Vi ser på politisk utvikling i Midtøsten, Afrika, Asia og
Eurasia, og hvordan statens rolle endres her. Vi foretar også forskning på betingelsene for
statsdannelse, og studerer demokratisering, sivilsamfunnets rolle og utformingen og
eﬀektene av utviklingshjelp. Nasjonalisme, separatisme og etniske konflikter er
også viktige temaer. I tillegg jobber vi med spørsmål knyttet til humanisme og
voldelig konflikt, endring av rollen fremvoksende stormakter spiller globalt og
konflikt og krise i Midtøsten.
Vårt arbeid innenfor dette feltet er tverrfaglig, og inkluderer statsvitenskap,
politisk økonomi, antropologi og geografi.

Fredsoperasjoner og fredsbygging
Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå
tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører
både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar
med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den
afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner. Arbeidet vårt er forankret
i et stort nettverk av internasjonale organisasjoner, andre forskningsinstitusjoner og
sivilsamfunnsorganisasjoner verden over, inkludert søsterinstitutter i Egypt, Belgia,
Brasil, Kina, Ghana, India, Indonesia, Nederland, Russland, Sør-Afrika, Sverige, Tyrkia,
Storbritannia og USA.
Vårt geografiske fokus er land som har vært utsatt for krig, konflikt og
fredsoperasjoner. Forskningen vår er basert på omfattende feltarbeid.
Viktige forskningstema er sikkerhetsreform generelt og internasjonal
politireform spesielt, rettssikkerhet, gender-spørsmål, lokal
fredsbygging, beskyttelse av sivile, sivil kapasitetsbygging, ungdom
i konflikt, barnesoldater, organisert kriminalitet,
krigsforbrytelser og ny teknologi.

Utenrikspolitikk og diplomati
Hvilken rolle spiller enkeltlands utenrikspolitikk på forholdet stater imellom? Hvordan
fungerer diplomatiet i dette bildet? Og hva er Norges særtrekk? NUPIs forskning på
utenrikspolitikk og diplomati ser på disse og relaterte spørsmål, og vi studerer blant annet
hvordan globale utviklingstrekk påvirker norsk politikk.
Vår forskning på internasjonale relasjoner ser på fremveksten av nye aktører, endring av
diplomatiets karakter og hvordan rammevilkårene for utenrikspolitikk endrer seg. Innsikt
fra dette feltet kombineres ofte med studier av norsk utenrikspolitikk, for eksempel for å
avdekke hvilke eﬀekter nye aktører og tema har på norsk politikkutforming.
Vår forskning på utenrikspolitikk og diplomati er både dagsaktuell og historisk, og har
en sterk tradisjon for å sette aktuelle hendelser inn i en teoretisk, komparativ og historisk
sammenheng.

Internasjonal økonomi
Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og
hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?
Dette er de overordnede forskningsspørsmålene for NUPIs forskning på internasjonal
økonomi. Vi tar for oss tre hovedområder: Internasjonal handel, innovasjon og
økonomisk vekst, og internasjonal politisk økonomi. Sistnevnte innebærer studier av
korrupsjon, fattigdom og utvikling.
En stor andel av våre økonomiske studier er basert på internasjonale sammenligninger.
Disse er ofte empiriske i sin natur, og tar i bruk kvantitative analysemetoder. Deler av
forskningen fokuserer også på spesifikke geografiske områder, spesielt Norge og de
nordiske landene, EU, Øst-Europa og Russland, Sørøst-Asia,
Afrika sør for Sahara og Latin-Amerika.

NUPI i tall
Ansatte
NUPI har en internasjonal stab som består
av 45 hele forskerstillinger og 15 stillinger
i administrasjon og kommunikasjon.

Finansiering
NUPIs årlige omsetning ligger på 75 – 80
millioner kroner. Mer enn 75 prosent av disse
inntektene kommer fra prosjektanskaﬀelser.

Aktivitet
NUPIs forskere får publisert om lag 80 akademiske publikasjoner og mer

enn 100 populærpublikasjoner bestående av kronikker
og policy briefs hvert år. Vi organiserer mer enn 80
åpne seminarer årlig, og redigerer tre akademiske
tidsskrifter; Internasjonal Politikk, Nordisk Østforum
og Forum for Development Studies. I tillegg utgir NUPI
Hvor Hender Det, en populærpublikasjon som forklarer
aktuelle hendelser på en måte som er tilrettelagt for
allmennheten og skoleelever.
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