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Årsmelding 2011

Om InstItutt 
fOr samfunns-
fOrsknIng

Institutt for samfunnsforskning er en privat, 
uavhengig, ikke-kommersiell forsknings-
stiftelse, lokalisert i Oslo. Vi søker å skape 
et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mel-
lom grunnforskning og anvendt forskning. 
Institutt for samfunnsforskning ble grunn-
lagt i 1950. Fra opprettelsen til omkring 
1970 spilte instituttet en avgjørende rolle 
for veksten i samfunnsforskningen i Norge. 
Instituttet har siden starten vært tverrfaglig 
orientert, og fører denne tradisjonen videre.

Instituttet har gjennom årene fanget opp nye 

samfunnsmessige problemer og problemstillin-

ger innenfor hovedtemaene arbeidsliv, politikk 

og samfunnsliv. I dag er forskningen vår organi-

sert i tre grupper: 

Arbeid og velferd forsker på innsikt i arbeidsta-

kernes adferd, virksomhetenes tilpasning og ar-

beidsmarkedets virkemåte, samt hvordan goder 

og ulemper fordeles gjennom yrkesarbeid. 

Likestilling, inkludering, migrasjon favner et 

bredt felt av studier av sosial ulikhet og endring. 

Hovedsatsningsområdene er inkludering og 

integrering, internasjonal migrasjon og kjønns-

relasjoner og likestillingspolitikk. 

Politikk, demokrati, sivilsamfunn forsker på 

politisk adferd, politiske partier, valg og valgad-

ferd. Frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet 

som arena for deltakelse, sosial integrasjon, 

sosial kapital og demokrati er gruppens andre 

hovedtema.

Ledergruppen:

Foran, fra venstre: Pål Schøne, Ann-Helén Bay, 

Bernard Enjolras, Grete Svensen og Mari Teigen.
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DIrektørens
IntrODuksjOn

Årsrapporten for 2011 innevarsler at 
Institutt for samfunnsforskning er i ferd 
med å endre sin visuelle profil. Vi har 
skiftet logo og er i sluttfasen av en omleg-
ging av våre hjemmesider. Formidling er en 
viktig del av instituttets virksomhet, og en 
ny og mer brukervennlig web skal bidra til 
at vi når enda bredere ut med vår forskning. 
Logoen har en dobbel funksjon. Ved å fram-
heve hele instituttnavnet ønsker vi å bygge 
en tydeligere og spissere profil. Samtidig 
som logoen signaliserer kontinuitet og 
respekt for instituttets historie, avspeiler 
den et moderne design og instituttets rele-
vans  i vår samtid. 
 

Institutt for samfunnsforskning ble tuftet på en am-

bisjon om å frambringe akademisk basert kunnskap 

på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. 

Det er fortsatt en hovedmålsetting for instituttet å 

være en møteplass for grunnforskning og anvendt 

forskning. Forskningen dreier seg om viktige temaer 

for politikk og samfunnsliv. Flerfaglighet sikrer et 

mangfold av teoretiske og metodiske tilnærminger, 

samtidig som forskerne kan trekke veksler på og 

bidra til utviklingen av sin forskningsdisiplin. 

 I evalueringen av norsk sosiologi som ble 

gjennomført i 2010 var instituttet blant de mest 

produktive målt etter vitenskapelig publisering. 

Rangeringen viser at det er mulig å kombinere 

samfunnsmessig relevans med høy akademisk 

kvalitet. Instituttet er også med i to institusjons-

forankrede strategiske prosjekter fra en bevilg-

ning som ble lyst ut i kjølvannet av sosiologieva-

lueringen, det ene i samarbeid med Universitetet 

i Oslo og det andre i samarbeid med NTNU. 

 I tillegg til forskningsvirksomheten har 

instituttet redaksjonelt ansvar for to tids-

skrifter: Tidsskrift for Samfunnsforskning og 

Søkelys på arbeidslivet. Begge utgjør en viktig 

kanal for formidling av norsk forskning på høyt 

faglig nivå. En artikkel fra Søkelys på arbeids-

livet ble av Universitetsforlaget kåret til årets 

beste artikkel i 2011, i konkurranse med øvrige 

tidsskrifter som utgis av forlaget. Tidsskrift 

for Samfunnsforskning oppnådde tilsvarende 

anerkjennelse i 2008. 

 2011 har vært et godt år for Institutt for 

samfunnsforskning. Vi har rekruttert flere svært 

dyktige medarbeidere, fire forskere har fått opp-

rykk til forsker I-kompetanse og prosjekttilgan-

gen sikrer økonomisk bærekraft. 
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Ann-Helén Bay
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aDmInIstrasjOnen

Instituttet har en internadministrasjon,  
en informasjonsavdeling og en infrastruk-
tur bestående av en IT-avdeling, et biblio-
tek som deles med NOVA, samt kantine 
og drift av bygg.

Internadministrasjonen

Instituttet har egen resepsjon, eget sentralbord 

og eget arkivsystem. Avdelingen har ansvar for 

resepsjonen, dokumentflyt, HMS og HR. Økono-

miseksjonen har ansvar for økonomistyring, lønn, 

regnskap og administrativ oppfølging av prosjekt-

porteføljen. Instituttet eier sine egne lokaler. In-

ternadministrasjonen samarbeider om forvaltning 

av bygget med Norsk Eiendomsforvaltning AS.  

Informasjonsavdelingen

Avdelingen har hovedansvaret for instituttets 

formidling gjennom en rekke ulike kanaler. De 

viktigste er instituttets tilstedeværelse på nett, 

herunder egne websider, instituttets profilsider 

i sosiale medier og andre nettsteder, arrange-

menter, seminarer, rapporter og generell medi-

ekontakt. I 2011 ble arbeidet med ny visuell profil 

og nye nettsider påbegynt. Profilen videreutvikler 

Institutt for samfunnsforsknings egenart og 

nettsidene vil åpne for en bredere presentasjon 

av instituttets forskning.

Biblioteket

Biblioteket betjener ansatte ved Institutt for 

samfunnsforskning og NOVA, samt andre bi-

bliotek og eksterne brukere. Tidlig i 2011 ble de 

fleste tidsskriftene biblioteket abonnerer på kun 

elektronisk tilgjengelig. Tidsskrifter og aviser i 

fulltekst, andre fulltekstressurser og tilgang til re-

feransedatabaser er samlet i en portal med felles 

søkeinngang. I forbindelse med det redaksjonelle 

ansvaret for Tidsskrift for Samfunnsforskning inn-

gikk Institutt for samfunnsforskning og Universi-

tetsforlaget en avtale om idunn-basen sommeren 

2011. Alle ansatte ved har nå full tilgang til hele 

idunn-basen.

IT-avdelingen

Avdelingen betjener administrasjon og forskere 

ved Institutt for samfunnsforskning. IT-avdelingen 

skal ikke drifte egne datasystemer, og all drift av 

servere gjøres derfor av eksterne leverandører. 

Arbeidet med å sette ut driften av servere ble 

påbegynt i 2010 og er nå på det nærmeste slutt-

ført. Kun e-post kjøres fremdeles på egen server. 

E-post forventes å bli flyttet til ekstern server i 

løpet av første halvår i 2012.

 Vår viktigste leverandør av driftstjenester er 

Universitetets senter for informasjonsteknologi 

(USIT). 
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På bildet

Foran, fra venstre: Luisa Klaveness, Grete Svensen (admi-

nistrasjonssjef), Katrine Denstad, Tove Sollunn, Trude Løw 

Hansen, Lén-Veronica Kongerud, Jorunn Aarseth, Vegard 

Kleiven, Jon Haakon Hustad og Ingunn Rasmussen Sørlie.

Gruppemedlemmer (ikke på bildet):

Bjørn Berg, Sidsel Grevle, Rune Hoelseth,  

Lillian Lund og Jørgen Moland.



6 Målet for forskningen i gruppen Arbeid og 
velferd er økt innsikt i arbeidstakernes 
atferd, virksomhetenes tilpasning og ar-
beidsmarkedets virkemåte, samt hvordan 
goder og ulemper fordeles gjennom yrkes-
arbeid. Et inkluderende arbeidsliv krever 
både at personer har økonomiske insen-
tiver til å skaffe seg jobb og at arbeidsgi-
vere tjener penger på å ansette dem. 

Utdanning

Analyser av utdanning og avkastning av utdan-

ning har vært en viktig del av gruppens innsats. 

Prosjektet «The educational system in Norway» 

bringer dette videre. Dette prosjektet analy-

serer aspekter knyttet til det norske utdan-

ningssystemet med spesiell fokus på forholdet 

til arbeidsmarkedet. Et funn fra prosjektet ser 

ut til å være at innvandring påvirker innfødtes 

utdanningsvalg. Innfødte ungdommer velger seg 

vekk fra utdanninger hvor det er stor konkurran-

se fra innvandring. I en annen studie viser vi at 

konjunkturer også betyr mye for sannsynlighe-

ten for frafall i utdanning. Sannsynligheten for 

å avslutte videregående skole uten å fullføre er 

høyere i gode enn i dårlige tider. Dette kan skyl-

des at alternativene i arbeidsmarkedet er bedre 

i gode tider enn i dårlige. I 2011 fikk vi også 

tildelt et nytt utdanningsprosjekt som vil blant 

annet undersøke sammenhengen mellom helse 

og utdanningsvalg, overgangen mellom skole og 

arbeid, og betydningen av lærerkvalitet.

Forskningsgruppe

arbeID Og 
velferD

Sykefravær

Gruppen er involvert i to store prosjekter som stu-

derer sykefravær. I prosjektet «Friends or foes? 

Understanding the role of firms and workplaces 

for worker health» analyserer vi betydningen av 

bedrifters tilpasning for ansattes helse. Et funn 

er at sosiale normer på arbeidsplassen ser ut til 

å spille en viktig rolle for sykefraværsnivået på 

arbeidsplassen. Prosjektet «On the margins - 

Sickness absence and labour marked exclusion 

in high risk groups», analyserer sykefravær blant 

ikke-vestlige innvandrere. Prosjektet ser blant an-

net på betydningen av helse og slitasje. De første 

resultatene fra dette prosjektet viser at en grunn 

til at ikke-vestlige innvandrere har høyere sykefra-

vær enn innfødte, er dårligere selvopplevd helse.

Flyttemønstre

Studier av betydning av innvandreres regionale 

flyttemønstre for økonomisk vekst er et tema som 

har vært belyst de senere årene. Resultater fra 

disse studiene viser blant annet at innvandrere – 

gjennom å være mer mobile på arbeidsmarkedet 

– bidrar positivt til økonomisk vekst. Temaet vil 

nå bli videreført i et større prosjekt om regionale 

konsekvenser av ulike former for endringer i de 

lokale arbeidsmarkedene. Dette er et samar-

beidsprosjekt med Statistisk sentralbyrå og er 

finansiert av Norges forskningsråd.

Husholdning og familieøkonomi

Studier av husholdning og familieøkonomi har i 
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På bildet

Foran, fra venstre: Pål Schøne (forskningsleder), Marianne Røed, 

Idunn Brekke, Erling Barth, Kjersti Misje Nilsen, Henning 

Finseraas, Harald Dale-Olsen, Kristine von Simson og Inés Hardoy.
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flere år vært en sentral del av temaporteføljen til 

gruppen. Dette blir blant annet studert i prosjek-

tet: «Public Policy and the Labour Market Attach-

ment of Different Households». Et funn  er at bil-

ligere barnehage ser ut til å ha en positiv effekt på 

småbarnsmødres arbeidstilbud, selv i et land som 

Norge hvor arbeidstilbudet for kvinner allerede er 

høyt. I et tilknyttet prosjekt har også to forskere 

fra gruppen bidratt til å evaluere effekten av loven 

om kjønnskvotering til ASA-styrer på foretakenes 

lønnsomhet. Resultatene viser at det er ingen 

sammenheng mellom ASA-reformen og foretake-

nes lønnsomhet. 

Inkludering og ekskludering

Gruppen har i en årrekke vært opptatt av spørs-

mål knyttet til inkludering og ekskludering på 

arbeidsmarkedet. Gruppen er derfor en sentral 

deltaker i prosjektet: «Trygd i kontekst – Rett-

ferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF)». 

Prosjektet tar utgangspunkt i det klassiske 

trygdepolitiske dilemmaet mellom rettferdig-

het og effektivitet.  Gruppen er spesielt knyttet 

til delprosjektet som skal forklare tilpasninger 

og overganger for personer som står utenfor 

eller i randsonen av arbeidsmarkedet. Forelø-

pige resultater viser blant annet at kravene til 

produktivitet har økt i Norge de senere årene, og 

at ungdom som mister jobben i en nedbemanning 

eller konkurs får en midlertidig negativ sysselset-

tingsutvikling, men at de fleste «henter seg» godt 

inn etter noen år. I et tilknyttet arbeid har Erling 

Barth sammen med Kalle Moene ved Universite-

tet i Oslo studert likhetsskapende mekanismer i 

en velferdsstat som den norske. Et sentralt funn 

er at likhet skaper mer likhet.

 Institutt for samfunnsforskning har lange 

tradisjoner for å bygge opp og benytte survey-

undersøkelser på bedriftsnivå. I 2011 ble det 

arbeidet med å etablere et datasett til prosjektet 

«Work Life Challenges - workforce management 

and worker involvement solutions». I dette pro-

sjektet lager vi en ny arbeids- og bedriftsunder-

søkelse, med en kobling av survey og registerin-

formasjon. Prosjektets hovedmål er å bidra til en 

forståelse av hvilken rolle foretak, bedrifter og 

arbeidsplasser har for ekskludering og inklude-

ring av arbeidstakere. Datasettet vil være klart til 

analyse i løpet av 2012.



9Forskningsgruppen Likestilling, inklude-
ring, migrasjon (LIM) har som mål å være i 
forskningsfronten på studier av et stadig 
mer flerfoldig samfunn. Vi er opptatt av 
spenningsflatene mellom nasjonale og 
internasjonale forhold – og av å kombinere 
grunnforskningsambisjoner med fors-
kningsprosjekter med høy grad av relevans 
for ulike samfunnsgrupper. En viktig del 
av våre aktiviteter handler om å utvikle og 
sikre grunnlaget for videre forskning på 
våre hovedinnsatsområder. Vår forskning 
er ofte av stor relevans for den løpende 
politiske debatten og vi er derfor opptatt 
av at våre bidrag kan være med å fremme 
en kunnskapsbasert offentlig debatt om 
viktige spørsmål. 

Migrasjonsforskning

I 2011 hentet vi og startet opp flere viktige fors-

kningsprosjekter innenfor migrasjonsforsknin-

gen. Disse er viktige og gir gode muligheter for 

å videreføre og ikke minst videreutvikle migra-

sjonsforskningen. Prosjektet «Migration to Nor-

way – flows and regulation», finansiert av Norges 

forskningsråd over VAM-programmet, vil beskrive 

og analysere migrasjonssituasjonen for Norge 

og et knippe europeiske land. Hva som styrer til-

strømmingen av mennesker til Norge fra utenfor 

Europa er studiens fokus. I denne studien tar vi 

på alvor at migrasjonen og utformingen av mot-

takerlandenes politikk ikke skjer i et vakuum. De 

to fenomenene er delvis bestemt av hverandre. Et 

sett med reguleringer kan føre til tilpasninger fra 

migrantene, som igjen kan utløse nye regelsett. I 

tilknytning til vår satsning på kunnskapsutvikling 

om migrasjonsrelaterte spørsmål inngikk vi også i 

2011 et samarbeidsprosjekt med Justis-og bered-

skapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet 

(UDI) om arbeidet med å drive det norske kontakt-

punktet for det europeiske migrasjonsnettverket 

«European Migration Network». Institutt for 

samfunnsforskning påtok seg også i 2011 å være 

sekretariat for «Nordic Migration Network», som 

er et viktig forskernettverk for samarbeid om 

migrasjonsspørsmål i Norden. Samlet sett har 

instituttet etablert en svært solid posisjon som 

bidragsyter til forskning og debatt om migra-

sjonssituasjoner og politikkutvikling.

Velferd og inkludering

Forskning på velferd og inkludering er et annet 

viktig satsningsområde, med forskning på tryg-

deordninger og sykefravær som sentrale temaer. 

Disse prosjektene orienteres rundt noen klas-

siske trygdepolitiske dilemmaer mellom rett-

ferdighet og effektivitet. Sykefraværsforskning 

undersøker sykefravær som politisk diskurs, men 

også hvordan ulike former for politikkutvikling har 

betydning for sykefraværet, særlig blant utsatte 

grupper, som deler av innvandrerbefolkningen. 

Bevilgningen fra Norges forskningsråd til evalu-

eringen av pensjonsreformen er et nytt og viktig 

tilskudd til velferdsforskningen i vår forsknings-

Forskningsgruppe

lIkestIllIng,  
InkluDerIng,  
mIgrasjOn



10

gruppe. Prosjektet vil studere den politiske pro-

sessen bak pensjonsreformen, slik den utviklet 

seg før, under og etter Pensjonskommisjonens 

arbeid. Den overordnede problemstillingen er å 

forklare hvordan det var mulig å få gjennomført 

en strukturell pensjonsreform i Norge på tross av 

at behovet er mindre åpenbart enn i andre land, 

på grunn av eksepsjonelt sterke statsfinanser 

og fraværet av en akutt økonomisk krise. Vi vil 

sammenligne reformen med tilsvarende proses-

ser i Sverige og Danmark som en kilde til undring, 

forklaring og evaluering. Videre vil vi studere det 

reformerte pensjonssystemet i et komparativt 

perspektiv med vekt på systemets økonomiske 

bærekraft og dets evne til å gi en tilfredsstillende 

inntektssikring i alderdommen. Den økonomiske 

bærekraften vil bli analysert primært ved hjelp 

av generasjonsregnskapsmetodikk, mens det 

fremtidige ytelsesnivået til ulike kategorier av 

lønnstakere vil bli analysert ved hjelp av data fra 

EU og OECD.

Likestilling

Likestillingsforskning er et tredje satsningsom-

råde med stor oppmerksomhet i gruppen. I 2011 

avsluttet vi en større evaluering av regjeringens 

handlingsplan mot tvangsekteskap. Vi sluttførte 

også en undersøkelse om hvordan unge menn kan 

være berørt av problemkomplekset tvangsekte-

skap, «ekstrem kontroll» og æresrelatert vold. 

Dette er alvorlige spørsmål som berører innvand-

ring, integrasjon og flerkultur. Forskningen ved in-

stituttet på familie og hushold bestreber seg også 

på brede tilnærminger til kjønns- og likestillings-

problematikk. I 2011 arbeidet vi med to større 

prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 

som tar opp samfunnsmessige utfordringer og 

endringer i møtet mellom den nordiske velferds-

modellens likestillingsprosjekt og nye familie- og 

samlivsformer. I prosjektet «Nye familiekulturer» 

ønsker vi for det første å bidra til ny forståelse 

av familie og samliv som arena for omforming og 

reproduksjon av kjønnede intimitets- og subjek-

tivitetsformer. For det andre vil vi utforske det 

norske kjønnslikestillingsprosjektets relevans for 

ulike typer familiekulturer. Det beslektede pro-

sjektet «Public policy and the labour market at-

tachment of different households» er særlig opp-

tatt av å undersøke hva som utløser og hindrer 

arbeidsmarkedstilpasninger blant ulike grupper i 

befolkningen. To andre forskningsprosjekter som 

studerer ulike aspekter ved politikkutvikling på 

likestillingsfeltet sto sentralt i 2011: Prosjektet 

«Multidimensional Equality Legislative Reforms 

and Judicial Practices» sammenligner endringer i 

diskrimineringslovgivningen i Norden. Prosjektet 

«Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer - 

Demokrati og inklusjon» undersøker den norske 

reformen om kvotering til styrene i sentrale deler 

av norsk næringsliv. Begge er finansiert av Norges 

forskningsråd.



På bildet

Foran, fra venstre: Marjan Nadim, Mari Teigen (forsknings-

leder), Vibeke Heidenreich, Merel Jonker, Anne Staver, Liza 

Reisel, Anniken Hagelund, Axel West Pedersen og Arnfinn 

Haagensen Midtbøen.

Gruppemedlemmer (ikke på bildet):

Anja Bredal, Jan-Paul Brekke, Fredrik Engelstad, Sigtona 

Halrynjo, Aksel Hatland, Hilde Lidén, Håkon Lorentzen, 

Julia Orupabo, Jorun Solheim og Monica Five Aarset.
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12 I 2011 har forskningen til gruppen Politikk, 
demokrati, sivilsamfunn ved Institutt for 
samfunnsforskning vært rettet mot hen-
delser som har preget det norske politiske 
landskapet.  Ungdom som politiske aktører 
har vært i fokus både i sammenheng med 
forskning knyttet til NOUen «Ungdom, 
makt og medvirkning» og forsøket med 
stemmerett for 16-åringer i årets lokal-
valg.  Dette året har også vært preget av 
terrorangrepet som rammet hele Norge, og 
forskere i gruppen har undersøkt terrorens 
konsekvenser for sivilsamfunnet, tillit og 
politisk deltakelse. 

Ungdom og politikk

Ved det norske kommunevalget i 2011 kunne litt 

over 9000 16- og 17-åringer i 20 kommuner og 

Longyearbyen stemme. Forskere fra Institutt 

for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret 

evaluerte dette forsøket. Bidraget vil gi norske 

myndigheter et bredere grunnlag for å vurdere en 

senket stemmerettsalder. Guro Ødegård analyse-

rer i rapporten «Ungdom, valgdeltagelse og stem-

merett – en kunnskapsoversikt» argumentene i 

den europeiske debatten om senkning av stem-

merettsalderen. En senkning kan bidra til økt 

valgdeltagelse på sikt. I land hvor stemmeretts-

alderen er 16 år, har det vist seg at 16-åringene i 

høyere grad benytter seg av stemmeretten enn 

eldre velgere under 30 år. Flere forskere mener 

livssituasjonen er forklaringen. Mange 18-åringer 

har avsluttet videregående, flyttet hjemmefra 

og er i ferd med å etablere nye nettverk. Denne 

krevende situasjonen kan redusere valgdeltagel-

sen. Generasjonsperspektivet er viktigere enn 

livsfaseperspektivet for å forstå holdningsfor-

skjeller mellom aldersgruppene. Valgdeltagelsen 

blant 16-åringene vil på kort sikt være høyere enn 

for eldre ungdommer. Langtidsvirkningene vil vi 

først kunne se når 16-åringene blir eldre. Argu-

mentene for senket stemmerettsalder vektlegger 

gevinsten man oppnår ved å utvide demokra-

tiet. Mange mener man får et mer representativt 

demokrati fordi unge får reell politisk makt, og at 

dette vil bidra til å øke de unges politiske kunn-

skapsnivå og engasjement. Motstanderne mener 

16-åringer ikke er modne nok og mangler nødven-

dig kunnskap og forståelse for å kunne stemme, 

og at de derfor ikke kan ta en veloverveid beslut-

ning på valgdagen.

Ungdom og sosiale medier 

I rapporten «Ungdommens politiske bruk av 

sosiale medier» finner Bernard Enjolras og Signe 

Bock Segaard at sosiale medier, og særlig Face-

book, har blitt en ny og viktig kanal for ungdoms 

politiske mobilisering og engasjement. Sosiale 

medier brukes til koordinering av politiske de-

monstrasjoner, aksjoner og debatter. Facebook, 

Twitter og blogger fungerer som en plattform 

for politisk deltagelse, spesielt for de politisk 

interesserte ungdommene. Unge i alderen 16-26 

Forskningsgruppe

POlItIkk, 
DemOkratI, 
sIvIlsamfunn 
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På bildet

Foran, fra venstre: Ingrid Dahlen Rogstad, Bernard Enjolras 

(forskningsleder), Signe Bock Segaard, Guro Ødegård, Kari 

Steen-Johnsen, Karl Henrik Sivesind, Atle Hennum Haugs-

gjerd, Bernt Aardal, Johannes Bergh, Jo Saglie, Trygve 

Gulbrandsen og Dag Wollebæk.

Gruppemedlemmer (ikke på bildet):

 Rune Karlsen og Staffan Kumlin.
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år bruker sosiale medier og særlig Facebook i stor 

utstrekning. 98 prosent av unge Internettbrukere 

har en profi l på Facebook, og 23 prosent har en 

profi l på Twitter. Gitt at fl ere fi nner frem informa-

sjon gjennom bruk av Facebook enn Google kan 

man anta at Facebook også er en viktig plattform 

for ungdoms tilgang til politisk informasjon – noe 

rapporten bekrefter. I tillegg er Facebook og an-

dre sosiale medier viktige arenaer for utøvelse av 

medborgerskap gjennom mobilisering og delta-

gelse i politiske aksjoner og debatter.

Sosial kapital

I 2011 har Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard 

redigert boken «Sosial kapital i Norge» med bidrag 

fra forskere ved Institutt for samfunnsforskning. 

Nettverk og tillit utgjør et samfunns sosiale kapi-

tal. Norge scorer konsekvent høyt på alle mål for 

sosial kapital i internasjonale sammenlikninger. 

Tillit kan vise til ulike former for mellommenneske-

lig tillit, så vel som tillit til samfunnsinstitusjoner 

og systemtillit. Nettverk på sin side viser til sosiale 

nettverk og organisasjonsnettverk. Sosial kapital, 

i likhet med fi nansiell kapital, er hverken godt eller 

ondt i seg selv, men det er måten kapitalen brukes 

på som avgjør dette. Samtidig er både sosial og 

fi nansiell kapital ressurser vårt samfunn knapt 

ønsker å være foruten. Det betyr også at man ikke 

kan ta for gitt at mye sosial kapital vil føre til «det 

gode samfunnet». Det avhenger helt av kontek-

sten og hvordan den sosiale kapitalen forvaltes.  

Nordmenn er et tillitsfullt folk og kan derfor av 

noen beskrives som naive – men tillit er en styrke, 

ikke en svakhet. Tillit styrker forutsetningene for 

kollektiv handling. Det har etter hvert blitt grundig 

dokumentert hvordan tillit smører samfunnsma-

skineriet på mange ulike måter.

 Sivilsamfunn etter 22. juli

Istedenfor å være preget av splittelser og kon-

fl ikter, fremstår sivilsamfunnet kort tid etter 

terrorangrepene som mer mobilisert, engasjert 

og tillitsfullt. Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, 

Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård undersøkte 

i 2011 terrorens konsekvenser for sivilsamfun-

net. Funnene ble presentert i notatet «Hva gjør 

terroren med oss som sivilsamfunn?». Kort tid 

etter angrepene har terroren  forsterket tilliten 

mellom mennesker og til institusjoner, særlig 

til regjeringen og Stortinget. 52 prosent er blitt 

mer tillitsfulle etter angrepene, mens bare 23 

prosent er mer mistroiske. Som ventet er tilliten 

til de nære relasjonene uendret. Det er tilliten 

til de ukjente eller de vi kjenner litt som har økt. 

Forskerne fi nner en sterkt økende tillit til andre 

nordmenn, som kan sees i sammenheng 

med den nasjonale mobiliseringen for fel-

lesskap etter terroren. Etter 22. juli har vi 

blitt bevisstgjort verdien av å møte hver-

andre med tillit istedenfor frykt. Vi holder 

tettere sammen enn før. Terror har som 

formål å spre frykt, engstelse og mistro. 

Det vi allerede kan slå fast, er at på disse 

punktene har den ikke lyktes. 

 Sosiale medier viste sin fulle kraft i 

kjølvannet av 22. juli. Mange enkeltperso-

ner og organisasjoner brukte Facebook til å 

informere om rosetogene over hele landet. 

Hele 44 prosent oppga at de først hørte 

om rosemarkeringen på Facebook, og 30 

prosent gjennom tradisjonelle medier. So-

siale medier, og spesielt Facebook, har gitt 

mulighet til bredere mobilisering enn den 

som tidligere har foregått gjennom organi-

sasjonssamfunnet eller gjennom masse-

medier.  Fra fl ere hold er det blitt spekulert i 

hvilken effekt 22. juli vil ha for politisk enga-

sjement og deltagelse. Ungdommene synes 

i større grad enn eldre å ha blitt mobiliserte 

gjennom frivillige organisasjoner i etterkant 

av terrorangrepet.
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16 Unge mellom 16 og 24 år er blitt mer enga-
sjert etter terrorangrepene. – Øyeblikkets 
mobilisering hos unge kan gi økt politisk 
deltagelse på sikt, sier Guro Ødegård.
I stedet for å være preget av splittelser og 
konflikter, fremstår sivilsamfunnet kort tid 
etter terrorangrepene som mer mobilisert, 
engasjert og tillitsfullt. Dag Wollebæk, 
Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og 
Guro Ødegård har undersøkt terrorens 
konsekvenser for sivilsamfunnet. Funnene 
presenteres i notatet «Hva gjør terroren 
med oss som sivilsamfunn?» 

Unge skiller seg ut

Fra flere hold er det blitt spekulert i hvilken effekt 

22. juli vil ha for politisk engasjement og deltagel-

se. Guro Ødegård sier at unge synes i større grad 

enn eldre å ha blitt mobilisert gjennom frivillige 

organisasjoner i etterkant av terrorangrepet.

 - Når vi ser på befolkningen som helhet, er 

det lite variasjon i andelen som er blitt mer eller 

mindre engasjert. Unntaket er unge mellom 16 

og 24 år. Mens 12 prosent av disse er blitt mindre 

engasjert, melder 18 prosent å ha økt sitt enga-

sjement, påpeker Ødegård.

Terrorhandlingenes effekt for deltagelsen ved 

lokalvalget høsten 2011 har vært gjenstand for 

debatt i etterkant av angrepene.

 - Viljen til å stemme har økt etter 22. juli. 

Andelen som ikke vet om de skal stemme, eller 

hva de skal stemme på, har gått ned fra 21 til 13 

prosent. Det er altså flere som har bestemt seg 

for hva de vil stemme på, og færre som sier at de 

ikke vil stemme. Denne økningen er særlig sterk 

hos ungdom. Andelen som identifiserer seg med 

et politisk parti er imidlertid uforandret.

 - Ungdoms økende stemmevilje kan være 

et uttrykk for en støtte til demokratiet etter 22. 

juli, snarere enn støtte til ett enkelt politisk parti. 

Slik sett kan 22. juli ha gitt unge en grunn til å 

stemme, sier Ødegård.

 - Dersom flere unge bruker stemmeretten 

ved høstens valg, kan dette øke politisk delta-

gelse på sikt. Jo tidligere unge deltar, jo større 

sannsynlighet er det for at de tar med seg delta-

gelsesmønsteret videre i livsløpet.

Facebook som informasjonskanal

Sosiale medier har vist sin fulle kraft i kjølvannet 

av 22. juli. Mange enkeltpersoner og organisasjoner 

brukte Facebook til å informere om rosetogene 

Utvalgte nyheter

engasjert 
sIvIlsamfunn 
etter 22. julI
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over hele landet. Hele 44 prosent oppga at de først 

hørte om rosemarkeringen på Facebook, og 30 

prosent gjennom tradisjonelle medier.

 Kari Steen-Johnsen sier at sosiale medier, 

og spesielt Facebook, gir mulighet til bredere 

mobilisering enn den som tidligere har foregått 

gjennom organisasjonssamfunnet eller gjennom 

massemedier.

 - Gjennom Facebook kommuniserer man 

som regel ikke bare med sine nærmeste venner, 

men med en rekke mennesker som man kjenner 

mer eller mindre godt. Disse menneskene er igjen 

koblet inn i sine nettverk. Nettverk kobles sammen 

med andre nettverk, forklarer Steen-Johnsen.

 En ny form for grasrotmobilisering via 

sosiale medier har befestet seg i det norske sam-

funnslivet, spesielt hos de yngre.

 - Massemobiliseringen i kjølvannet av 22. 

juli viser den store kraften som ligger i de sosiale 

mediene. Sosiale medier som Facebook vil forbli 

sentrale verktøy for mobilisering i norsk sammen-

heng. Facebook åpner for at enkeltmennesker 

kan ta initiativ, og mobilisere kraft bak sine saker, 

sier Steen-Johnsen.

Økt tillit

Terroren har forsterket tilliten mellom mennesker 

og til institusjoner, særlig til regjering og Storting. 

52 prosent er blitt mer tillitsfulle etter angrepe-

ne, mens bare 23 prosent er mer mistroiske.

 - Som ventet er tilliten til de nære relasjo-

nene uendret. Det er tilliten til de ukjente eller 

de vi kjenner litt som har økt. Vi finner en sterkt 

økende tillit til andre nordmenn, som kan sees i 

sammenheng med den nasjonale mobiliseringen 

for fellesskap etter terroren, sier Dag Wollebæk.

– Terroren har forsterket tilliten mel-

lom mennesker og til institusjoner, 

ifølge Dag Wollebæk.

http://www.samfunnsforskning.no/ISF/Nyhetsarkiv/
Engasjert-sivilsamfunn-etter-22.-juli

– Viljen til å stemme har økt etter 22. 

juli, særlig blant ungdom, sier Guro 

Ødegård.

– Massemobiliseringen i kjølvannet 

av 22.juli viser den store kraften som 

ligger i de sosiale mediene, sier Kari 

Steen-Johnsen.

Les på nett:
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tvangsekteskaP 
rammer Også gutter 

Gutter og unge menn berørt av tvangsekte-
skap og autoritær oppdragelse er tilbake-
holdne med å fortelle at de har det vanske-
lig hjemme. - Tvangsekteskap assosieres 
vanligvis med jenter, og guttene vil ikke 
fremstå som «svake», mener Anja Bredal.

Sammen med studentassistent Vedran Music 

har Bredal undersøkt hvordan gutter og unge 

menn med minoritetsbakgrunn er berørt av 

tvangsekteskap, autoritær oppdragelse, kontroll 

og æresrelatert vold. 

 De har intervjuet 29 menn og to kvinner i 

alderen 17 til 30 år, fra land med høy forekomst av 

tvangsekteskap. De fleste kommer fra Pakistan, 

Irak, Afghanistan, Somalia og Tyrkia. Resulta-

tene presenteres i rapporten «Mellom makt og 

avmakt». Et sentralt funn i studien er at gutter og 

unge menn er tilbakeholdne med å fortelle at de 

sliter hjemme.

 - Begrepet tvangsekteskap er sterkt knyt-

tet til jenters situasjon. Gutter kan oppleve det 

som truende å bli assosiert med et «jentepro-

blem», hevder Anja Bredal.

 - Det er liten bevissthet om at gutter og 

unge menn kan være utsatt på samme måte som 

unge kvinner, mener forskeren.

Autoritær oppdragelse

Flere av de intervjuede mennene har fått en 

autoritær oppdragelse hvor disiplin er en del av 

hverdagen.  Konflikter med foreldrene handler 

blant annet om valg av partner og utdanning, og en 

forventning om å ta medansvar for familiens øko-

nomi. Det hender at foreldre har urealistisk høye 

forventninger til sønnenes skoleprestasjoner.

 - Noen foreldre bruker fysisk vold, hån og 

krenkelser for å få sønnen til å innordne seg, 

mens andre appellerer til hans lojalitet og ansvar 

for familiens ære, forteller Bredal.

 - Å være under press på denne måten kan 

føre til frustrasjon og sinne, særlig hos gutter og 

menn som ikke er vant til å snakke om følelser. 

Flere sliter psykisk på grunn av dette. Det er vik-

tig at gutter og menn som er berørt av tvangsek-

teskap og kontroll skal forstå at de ikke er alene, 

hverken om å ha problemer eller om å skjule dem, 

sier forskeren.

 

Søsken

Noen gutter og menn oppdras til å passe på sine 

søstre, slik at de ikke skal bli sett på som «dår-

lige» kvinner. Dette er en tvetydig rolle der kon-

troll og omsorg er flettet i hverandre. Noen brødre 

driver overvåking og regelrett undertrykking, 



19mens andre allierer seg med søsteren. Enkelte 

unge menn opptrer også svært kontrollerende 

ovenfor kjærestene sine.

 - Tradisjonell maskulinitet gir dem visse privi-

legier mens foreldrenes tradisjonsbaserte autoritet 

krever underordning. Rollen som det privilegerte 

kjønn kan gjøre det vanskeligere å stå fram som 

underordnet foreldrenes vilje, hevder forskeren.

 Samtidig er begge autoritetsformer i end-

ring – foreldres autoritet svekkes, og kvinners 

stilling styrkes.

 - En del unge menn foretrekker å få en 

kone fra opprinnelseslandet fordi de føler seg 

truet av kvinner som er oppvokst i Norge. De har 

lært å frykte kvinner. Gutter og unge menns si-

tuasjon må forstås i lys av både makt og avmakt, 

sier Bredal.

 Rapporten «Mellom makt og avmakt» er 

skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mang-

foldsdirektoratet (IMDi).

– Det finnes ikke tilstrekkelig 

informasjon om gutter som utsettes 

for begrensninger, vold og kontroll 

hjemme, sier Anja Bredal

http://www.samfunnsforskning.no/ISF/Nyhetsarkiv/
Tvangsekteskap-rammer-ogsaa-gutter

Les på nett:
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kObler teknOlOgI 
Og valgfOrsknIng 

I kommune- og fylkestingsvalget 2011 
kunne velgere i ti norske kommuner kunne 
stemme over Internett. Institutt for sam-
funnsforskning har fått oppdraget med å 
lede evalueringen av forsøket.

Evalueringsprosjektet omhandler et politisk 

kontroversielt tema: elektronisk valg i ukontrol-

lerte omgivelser.

 - Det skal bli spennende å komme riktig i 

gang og gjennomføre et prosjekt som bygger vi-

dere på ett av Institutt for samfunnsforsknings 

kjerneområder, nemlig valgforskning. Samtidig 

tar prosjektet inn en ny dimensjon ved dette 

feltet: bruken av digitale redskaper, som jo et-

terhvert er blitt en normal del hverdagen, sier 

prosjektleder Signe Bock Segaard.

 - Samtidig er det opplagt at nettopp denne 

nye dimensjonen gir noen utfordringer - men også 

muligheter - i forbindelse med gjennomføring av 

valg. Denne koblingen mellom valgforskning og 

teknologi avspeiles også i sammensetningen av 

forskergruppen.

Samarbeid

Prosjektet er todelt og involverer forskningsinsti-

tusjoner fra Norge og USA. Fem institusjoner vil 

samarbeide om evalueringen i Norge: Institutt for 

samfunnsforskning, Uni Rokkansenteret i Bergen, 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 

i Oslo, Norsk regnesentral (NR) i Oslo og Institutt 

for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). 

ISF vil lede og koordinere av prosjektet, som 

finansieres av Kommunal- og regionaldeparte-

mentet (KRD).

 - Prosjektgruppen er tilknyttet de mest 

sentrale forskningsmiljøene i landet når det 

gjelder forskning på lokaldemokrati, politisk 

deltagelse, valgforskning og tekniske løsninger 

for inkludering. Vi er svært fornøyd med å skulle 

samarbeide med Rokkansenteret, NIBR, Norsk 

regnesentral og Institutt for statsvitenskap, 

sier Segaard.

 Det vil også bli et omfattende samarbeid 

med International Foundation for Electoral Sys-

tems (IFES), en internasjonal, politisk uavhengig 

stiftelse.
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Forskerne vil benytte seg av et bredt spekter av 

metoder for datainnhenting. I tillegg til en spør-

reundersøkelse og data fra manntallet, vil det bli 

gjennomført observasjonsstudier og kvalitative 

intervjuer med funksjonshemmede. 

 Det vil også bli holdt fokusgruppeintervjuer 

med ungdommer, spesielt i de kommunene som 

samtidig er omfattet av prøveordningen med 

stemmerett for 16-åringer.  Dessuten vil lokal 

mediedekning av e-valgforsøket bli analysert, 

og lokale redaktører og journalister vil også bli 

intervjuet. 

– E-valgsprosjektet kobler teknologi 

og valgforskning, sier prosjektleder 

Signe Bock Segaard.

http://www.samfunnsforskning.no/ISF/Nyhetsarkiv/
ISF-kobler-teknologi-og-valgforskning-i-nytt-prosjekt

Les på nett:
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mInDre effekt 
På sysselsettIng 
enn fOrventet

Tidligere vurderinger om pensjonsrefor-
mens virkninger på sysselsettingen er 
overdrevent optimistiske, viser ny rapport.

Axel West Pedersen har gått igjennom hoved-

elementene i pensjonsreformen for å vurdere 

hvilke konsekvenser den kan få for sysselset-

tingen i Norge. 

 - Det er grunn til å tro at reformen ikke får 

så store positive virkninger på yrkesdeltakelsen 

som tidligere antatt, sier Pedersen. 

Eldrebølge

De store etterkrigskullene nærmer seg pensjons-

alderen. Samtidig øker levealderen og dermed blir 

det flere pensjonister per yrkesaktiv i fremtiden. 

En sentral tanke bak pensjonsreformen er at 

den skal få oss til å jobbe mer gjennom livet og 

utsette tidspunkt for avgang. Hovedelementet 

blir en inntektspensjon som opptjenes på årlig 

lønnsinntekt slik at hvert år i yrkeslivet teller. 

 I tillegg ble det 1. januar 2011 innført flek-

sibelt uttak av alderspensjon fra 62 år der den 

enkelte selv må betale for sitt valg av avgangs-

tidspunkt, og det åpnes for å kombinere arbeid og 

uttak av pensjon. 

 Samlet sett har det vært anslått at refor-

men på sikt vil føre til en økning i sysselsettingen 

på om lag åtte prosent sammenlignet med en 

uendret videreføring av det gamle systemet. Pe-

dersen mener imidlertid det er flere grunner til at 

man bør nedjustere forventningene om økt sys-

selsetting som et resultat av pensjonsreformen. 

Endrede forutsetninger

Elementer i reformen som kunne forventes å 

gi økt yrkesdeltakelse er blitt svekket, mener 

Pedersen. 

 - Det gjelder for det første økningen av min-

stepensjonen. For mange vil høyere minstepen-

sjon føre til at gevinsten for å jobbe gjennom livet 

blir mindre, sier han. 

 - For det andre reduseres gevinsten fordi 

mange pensjonister må betale en forholdsvis høy 

marginalskatt. De nye skattereglene innebærer 

dessuten en subsidiering av et tidlig uttak av pen-



23sjon, noe som kan tenkes å få en negativ innvirkning 

på avgangsalder og yrkesaktivitet etter fylte 62 år. 

 - Sist, men ikke minst, betyr utfallet av 

tarifforhandlingene i 2009 at reformen må for-

ventes å få liten betydning for den tredjedelen 

av lønnstakerne som jobber i offentlig sektor. 

Offentlig ansatte trenger ikke mer enn 30 års 

opptjening for å få full pensjon, og de vil i liten 

grad bli premiert for å fortsette å jobbe etter fylte 

62 år, forteller Pedersen. 

 Rapporten ble skrevet på oppdrag fra Næ-

ringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

http://www.samfunnsforskning.no/ISF/Nyhetsarkiv/
Mindre-effekt-paa-sysselsetting-enn-forventet

Les på nett:

– Pensjonsreformen kan få liten be-

tydning for offentlige ansatte, mener 

Axel West Pedersen
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utfOrDrInger I 
et multIkulturelt 
skanDInavIa

Boken Diversity, Inclusion and Citizenship 
in Scandinavia tar utgangspunkt i utfor-
dringer knyttet til etnisk mangfold og  
integrering i de skandinaviske landene.  
Den belyser ulike sider ved forholdet mel-
lom innvandring og politikk: integrasjon og 
deltagelse, politisk opinion, og utforming 
og iverksetting av politiske tiltak.

Ann-Helén Bay har redigert boken sammen med 

Bo Bengtsson ved Universitetet i Uppsala og Per 

Strömblad ved Institutet för Framtidsstudier. 

Selv om det finnes mye skandinavisk forskning 

om innvandring, har få av disse bidragene en 

statsvitenskapelig tilnærming.

Tidligere homogene stater
- Andelen innvandrere i befolkningen har økt 

i de skandinaviske velferdsstatene. Dette er 

en av de største samfunnsmessige endringene 

i Norge, Sverige og Danmark i nyere tid, sier 

Ann-Helén Bay.

 Tradisjonelt har de skandinaviske landene 

vært etnisk homogene, men er i dag preget av 

større etnisk og kulturelt mangfold.

 - Vårt politiske system og velferdsstatens 

ordninger ble etablert i en historisk epoke preget 

av befolkningsmessig homogenitet. Dette byr på 

forskjellige utfordringer, som politisk og sosial 

integrering, mener Bay.

Mangfold og inkludering
Boken springer ut av en nordisk fagkonferanse 

i statsvitenskap i Tromsø i 2008. 19 forfattere 

har bidratt med kapitler som tar for seg ulike 

dilemmaer knyttet til mangfold og inkludering i 

flerkulturelle samfunn.

 I kapitlet Political Integration of Minorities 

analyserer Johannes Bergh og Tor Bjørklund 

valgdeltagelse blant minoritetsbefolkningen i 
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valgdeltakelse, og det er stor variasjon mellom 

ulike minoritetsgrupper. 

 Forholdet mellom innvandreres deltakelse 

i frivillige organisasjoner og sosial og politisk 

inkludering er temaet i kapitlet Civil society and 

political integration of immigrants in Norway 

har. Ann-Helén Bay, Henning Finseraas og An-

niken Hagelund studerer både den politiske 

debatten om organisasjoner rettet mot innvan-

drere, og innvandrernes deltakelse i organisa-

sjonsliv og politikk.

http://www.samfunnsforskning.no/ISF/Nyhetsarkiv/
Utfordringer-i-et-multikulturelt-Skandinavia

Les på nett:

Ann-Helén Bay har sammen med Bo 

Bengtsson og Per Strömblad redigert 

en bok om utfordringer for skan-

dinavisk politikk som følge av økt 

innvandring og kulturelt mangfold. 



Årsmelding 2011

PublIkasjOner

Instituttets forskningsresultater formidles 
gjennom egen rapportserie, vitenskapelige 
artikler, bøker og databaser. I tillegg kom-
muniserer instituttet gjennom mer allmen-
rettede kanaler, som kronikker, populær-
vitenskapelige artikler, seminarer, foredrag 
og i mediene. 

Vitenskapelig artikkel i tidsskrifter eller antologier, 42 %

Vitenskapelige monografi er, 1 %

Vitenskapelige foredrag/poster, 21 %

Fagbøker, lærebøker mm, 4 %

Rapporter i egen rapportserie, 5 %

Rapporter i ekstern rapportserie, 6 %

Konfi densielle sluttrapporter, 0 %

Kronikker og andre artikler, 21 %

En fullstendig oversikt over våre publikasjoner fi nnes på 

www.samfunnsforskning.no
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Tidsskrift for Samfunnsforskning (TfS) ble startet 

av Institutt for samfunnsforskning i 1960. Tids-

skriftet presenterer resultater fra dagsaktuelle 

samfunnsvitenskapelige undersøkelse for et bre-

dere publikum, med hovedvekt på originalartikler 

av norske forskere. Ansvarlig redaktør var i 2011 

Karl Henrik Sivesind, med Johannes Bergh, Idunn 

Brekke, Anniken Hagelund og Axel West Pedersen 

som medredaktører. I løpet av året gikk Sivesind 

og Brekke ut av redaksjonen, Hagelund overtok 

som ansvarlig redaktør og Kari Steen-Johnsen 

kom inn som redaktør. Gerd Granhaug var redak-

sjonssekretær. Det tverrfaglige redaksjonsrådet 

består av 11 medlemmer fra ulike forskningsmil-

jøer og landsdeler. TfS utgis fi re ganger i året av 

Universitetsforlaget, med støtte fra instituttet og 

Norges forskningsråd. Tidsskriftet er tilgjengelig 

for skjermlesing på samfunnsforskning.no og kan 

også lastes ned fra tidsskriftdatabasen idunn.no. 

Fra og med nr. 1-2012 vil fulltekstartikler kun være 

tilgjengelig på idunn.no. 

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet er et vitenskapelig tids-

skrift som formidler forskning på arbeidslivet i 

Norge og Norden. Hovedtemaene er arbeidsledig-

het og sysselsetting, arbeidsmarkedspolitikk, 

lønnsutvikling, arbeidsorganisering og arbeids-

miljø. Vekten ligger på empiriske studier av både 

kvalitativ og kvantitativ karakter. Tidsskriftet 

utgis på Universitetsforlaget med støtte fra In-

stitutt for samfunnsforskning,  Arbeidsdeparte-

mentet og Norges forskningsråd. I 2011 var Harald 

Dale-Olsen og Liza Reisel redaktører. Øvrige 

redaksjonsmedlemmer var Pål Schøne, Ragnhild 

Steen Jensen, Erling Barth, Fredrik Engelstad, 

Trygve Gulbrandsen, Marianne Røed og Jon Rog-

stad. Tidsskriftet gjøres tilgjengelig for skjer-

mesling på instituttets hjemmesider og på idunn.

no. Abonnement kan tegnes gjennom instituttets 

nettsider eller direkte hos Universitetsforlaget.

Comparative Social Research

Comparative Social Research er en årbok redigert 

av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid 

med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  

ved Universitetet i Oslo. Fredrik Engelstad er an-

svarlig redaktør. Medredaktører er Lars Mjøset, 

Grete Brochmann, Mari Teigen, Bernard Enjolras 

og Kristian Berg Harpviken. Julia Orupabo er 

redaksjonssekretær. Serien gis ut på forlaget 

Emerald Group Publishing Limited. Tittelen på 

2011-utgaven er The Nordic Varieties of Capita-

lism. Boken presenterer en omfattende sam-
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funnsøkonomisk analyse av Danmark, Finland, 

Island, Norge og Sverige. I boken undersøkes 

de økonomiske forskjellene i Norden, fra den 

dramatiske kollapsen i islandsk økonomi som 

et resultat av finanskrisen i 2008, til den norske 

oljeøkomonien som var tilnærmet upåvirket av de 

økonomiske urolighetene. 

Nettkommunikasjon

Instituttets hjemmesider er viktige kanaler for pu-

blikumskontakt og formidling. I 2011 fortsatte øk-

ningen av antall besøkende på våre hjemmesider. 

Instituttprofilene på Twitter, Facebook og LinkedIn 

fungerer som gode tilleggskanaler for formidling og 

legger til rette for nærmere kontakt med publikum. 

I 2011 opplevde vi en jevn økning av tilhengere på 

disse nettstedene. Generelt opplever instituttet 

en sterk interesse for nedlastbare publikasjoner 

via våre hjemmesider. En omlegging av instituttets 

nettsider, både når det gjelder, struktur, bruker-

vennlighet og design ble påbegynt i 2011.

 I tillegg til egne nettsider drifter insti-

tuttet en rekke prosjektnettsteder. Sidene til 

samarbeidsprosjektet med Uni Rokkansenteret, 

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 

sektor, er de mest omfattende. I 2011 ble nett-

stedet emnnorway.no bygget. På denne siden 

presenteres informasjon, rapporter og nyheter 

om migrasjonspolitikkutvikling i Europa.  Det ble 

også bygget en prosjektnettside for det nordiske 

forskernettverket Nordic Migration Research 

(NMR). Lederverv og sekretariat for nettverket ro-

terer hvert fjerde år mellom de nordiske landene, 

og for perioden 2011-2014 er dette lagt til Institutt 

for samfunnsforskning.  Senter for forskning 

på sivilsamfunn og frivillig sektor, NMR og EMN 

Norway distribuerer alle elektroniske nyhetsbrev 

til sine respektive abonnenter.

Arrangementer og mediekontakt

Instituttet ønsker å bidra til en kunnskapsbasert 

offentlig debatt gjennom sin forskning, og ar-

rangementer egner seg godt til dette. Vi opplever 

jevnt over god interesse og deltagelse på insti-

tuttets arrangementer. I 2011 arrangerte vi seks 

vitenskapelige konferanser og syv åpne semi-

narer. I tillegg ble de årlige minneforelesningene 

for Arvid Brodersen og Vilhelm Aubert holdt av 

henholdsvis Kalle Moene: Likhetens kjemi og dens 

økonomiske sosiologi og Anthony Giddens: The 

Future of Social Democracy. Den økte innsatsen 

med allmennrettet formidling ble opprettholdt 

i 2011. 19 forskere skrev 21 innlegg på nett og i 

dagspresse i 2011. I tillegg økte antallet ganger 

instituttets forskere intervjuet eller sitert i medi-

ene sammenlignet med 2010.
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På sitt siste møte i 2011 vedtok styret stra-
tegien for perioden 2012-2015. Strategien 
slår fast at Institutt for samfunnsforskning 
skal være et ledende miljø nasjonalt og en 
attraktiv samarbeidspartner internasjo-
nalt på forskningsområdene arbeidsliv, 
samfunnsliv og politikk. Forskningen skal 
frembringe kunnskap og forståelse på 
områder som er viktige for samfunnsutvik-
lingen og arbeide i nær tilknytning til den 
internasjonale forskningsfronten. I tråd 
med visjonene som lå til grunn for etable-
ringen for over 60 år siden skal Instituttet 
forbli en møteplass for grunnforskning og 
anvendt forskning.  

Ambisjonen om akademisk kvalitet avspeiles blant 

annet i sammensetningen av forskerstaben. Alle 

fast ansatte forskere har doktorgrad, og fire for-

skere fikk opprykk til forsker I. Instituttet gjør også 

en betydelig innsats i doktorgradsutdanningen. Ni 

stipendiater var i 2011 tilsatt ved instituttet. 

 For å kunne levere samfunnsmessig 

relevant forskning av høy kvalitet er langsiktig 

satsning og et robust forskningsmiljø nødven-

ding. Instituttet legger vekt på å utvikle en kritisk 

masse innenfor sine hovedtemaer, og bestre-

ber seg på å utvikle en akademisk beredskap 

for å møte nye samfunnsmessige utfordringer. 

Betydningen av slik beredskap ble understreket i 

forbindelse med terrorangrepet i juli. I samarbeid 

med kolleger ved Uni Rokkansenteret i Bergen 

analyserte instituttets forskere i løpet av kort tid 

angrepets virkninger for tillit, sosialt samhold og 

politisk mobilisering. Funnene inngikk som viktige 

premisser for den offentlige debatten i etterkant 

av angrepet. 

 Formidling til allmenheten er en sentral del 

av instituttets virksomhet. I 2011 hadde våre for-

skere ansvar for seks større konferanser som ble 

arrangert eksternt. I tillegg ble det arrangert syv 

seminarer i egen regi. I tillegg kommer populær-

vitenskapelig formidling i ulike fora, blant annet 

gjennom 19 kronikker og artikler i norske aviser.

 Prosjekter fra programmer i Norges fors-

kningsråd utgjør en betydelig andel av porteføl-

jen og bidrar til høy vitenskapelig produksjon. 

Instituttets forskere har vært forfattere, medfor-

fattere eller redaktører av 5 bøker og 65 artikler, 

hvorav 59 er vitenskapelige artikler i norske og 

internasjonale tidsskrifter eller antologier.

 Instituttet eier Munthes gate 31 / Fugle-

hauggaten 6 med påstående bygningsmasse, 

som huser instituttets kontorer samt noen 

utleide kontorer. Kontorer, kantine og tekniske 

installasjoner er blitt betydelig oppgradert i 

løpet av året. De renoverte områdene fremstår 

som moderne og funksjonelle, og krav til HMS og 

brannsikring er innfridd.

 Det ble utført 46,5 årsverk i 2011, hvorav 

35 forskerårsverk. Per 31. desember 2011  var 63 

medarbeidere ansatt ved ISF, 49 i vitenskapelig 

stilling, hvorav 9 i bistilling. Forskerstaben for-

deler seg med 57 prosent kvinner og 43 prosent 
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  Oslo, 5. mars 2012
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menn. Administrasjonen teller 79 prosent kvinner 

og 21 prosent menn.

 Sykefraværet i 2011 var 5,7 prosent av 

samlet arbeidsmengde. Skader eller ulykker i for-

bindelse med arbeidet er ikke konstatert. Det er 

ikke noe i instituttets virksomhet som forurenser 

det ytre miljø. 

 Den samlede omsetningen i 2011 er på kro-

ner 56 651 736. Årsresultatet viser et underskudd 

på kroner 2 481 260. Underskuddet skyldes utgif-

ter til vedlikehold av bygningene. Underskuddet 

blir trukket fra instituttets egenkapital.  

 Instituttets økonomi er solid, og forutset-

ningene for fortsatt drift er etter styrets oppfat-

ning til stede. 
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  2011 2010 

Driftsinntekter og driftskostnader Hele kroner Hele kroner 

Grunnbevilgning 10 350 000 10 541 000 

Prosjekter 44 964 793 44 597 767 

Annen driftsinntekt 1 336 943 1 407 999 

Sum driftsinntekter 56 651 736 56 546 766 

   

Lønnskostnader m.m. 30 773 063 29 257 153 

Avskrivning på bygninger, tomter og driftsmidler 532 949 445 000 

Prosjekt og driftskostnader 28 253 159 24 639 342 

Sum driftskostnader 59 559 171 54 341 495 

   

Driftsresultat -2 907 435 2 205 271 

   

Finansinntekter og finanskostnader   

Renteinntekt 503 631 273 577 

Resultat av finansposter 503 631 273 577 

   

Resultat før skattekostnad -2 403 803 2 478 848 

Skattekostnad på ordinært resultat 0 927 792 

Skattekostnad på formue 77 457 41 841 

Årsresultat -2 481 260 1 509 215 

   

Overføringer   

Avsatt til driftsfond -2 481 260 1 509 215 

Sum overføringer -2 481 260 1 509 215 
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Eiendeler 2011 2010 

Anleggsmidler   

Varige driftsmidler   

Tomter og bygninger 20 573 400 20 992 000 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 027 000 0 

Sum varige driftsmidler 21 600 400 20 992 000 

Sum anleggsmidler 21 600 400 20 992 000 

Omløpsmidler   

Fordringer   

Kundefordringer 1 136 418 1 663 023 

Andre fordringer 263 301 896 481 

Sum fordringer 1 399 719 2 559 504

 

Investeringer 25 818 866 18 555 537 

Sum omløpsmidler 27 218 585 21 115 041 

Sum eiendeler 48 818 985 42 107 041 

   

Egenkapital og gjeld   

Egenkapital   

Grunnkapital 5 374 000 5 374 000 

Driftsfond 9 760 191 12 241 452 

Sum egenkapital 15 134 191 17 615 452 

   

Gjeld    

Pensjonsforpliktelser 13 041 035 12 946 144 

Sum avsetning for forpliktelser 13 041 035 12 946 144 

   

Kortsiktig gjeld   

Leverandørgjeld 3 332 690 2 586 637 

Betalbar skatt 77 457 927 792 

Skyldig offentlige avgifter 3 382 068 2 304 550 

Annen kortsiktig gjeld 13 851 544 5 726 467 

Sum kortsiktig gjeld 20 643 759 11 545 445 

   

Sum gjeld 33 684 794 24 491 589 

   

Sum egenkapital og gjeld 48 818 985 42 107 041 
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Norges forskningsråd, grunnbevilgning

Norges forskningsråd, prosjekter

Departementer/direktorater

Diverse

Årsmelding 2011

vIktIgste fInansIerIng
(1000 kr)

4 %

18%

44%

34%
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 Bergh, Johannes og Jo Saglie (2011). «Valgdelta-
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også ned gratis fra våre nettsider.
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