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Institutt for samfunnsforskning er en  
uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i 
Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten 
skarpe grenser mellom grunnforskning og 
anvendt forskning. Målet er å frambringe 
kunnskap og forståelse på områder som er 
viktige for samfunnsutviklingen og arbeide 
i nær tilknytning til den internasjonale  
forskningsfronten. Ann-Helén Bay er direktør. 

Forskningen er organisert i tre grupper: 

•	 Arbeid og velferd  
Forskningsleder Pål Schøne

•	 Likestilling, inkludering, migrasjon  
Forskningsleder Mari Teigen 

•	 Politikk, demokrati, sivilsamfunn  
Forskningsleder Bernard Enjolras 

Arbeidsforskningen gir innsikt i arbeids markedets 
virkemåte med vekt på arbeidstakeres og 
arbeidsgiveres atferd og fordelingen av goder og 
ulemper som skjer gjennom yrkesaktivitet. 

Årsmelding 2012

om instituttet

 Velferdsforskningen studerer drivkrefter 
for utviklingen av velferdspolitikken, velferds
politiske tiltak og virkninger av denne politikken 
på individnivå og på samfunnet som helhet. 
 Likestillingsforskningen inkluderer 
problem stillinger knyttet til arbeidsliv og familie
relasjoner og virkningene mellom disse, samt 
likestilling og velferd som politikkområder. 
 Migrasjonsforskningen omfatter politikk og 
regelutvikling på innvandringsfeltet, innvandreres 
deltakelse i arbeid, utdanning og samfunnsliv, 
samt transnasjonale fellesskap. 
 Forskning på valg og demokrati analyserer 
samspillet mellom aktører og institusjoner i 
representative demokratier, med særlig vekt på 
nye former for politisk deltakelse, engasjement 
og innflytelse. 
 Sivilsamfunnsforskningen dreier seg om 
medborgernes engasjement i frivillige organisa
sjoner og i det offentlige rom. Viktige temaer er 
sosial kapital og engasjement, digitale medier, 
organisasjonenes roller og frivillighet som 
politikk område. 
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Vår virksomhetsidé, forankret i strategien 
for 2012-2015, er å være en møteplass for 
grunnforskning og anvendt forskning. 
Kombinasjonen følger av et mål som har 
ligget fast siden instituttet ble grunnlagt 
i 1950: Å frambringe akademisk kunnskap 
på områder som er viktige for samfunns-
utviklingen. Hvor radikal denne ambisjonen 
var på 1950-tallet er vanskelig å ta innover 
seg. Det er også en krevende ambisjon å 
realisere, men vi har vist at den er bære-
kraftig. For at samfunnsforskning skal 
bidra til å utvikle samfunnet, må den være 
original, uavhengig og tuftet på kvalitet. 

Et institutt som skal være relevant for samfun
net må speile sin samtid. Forskningstemaene 
må svare på dagens utfordringer og forskningen 
må formidles på en måte som når ut til allmenn
heten. Det har i løpet av 2012 blitt nedlagt en 
stor innsats for å tilpasse virksomheten til nye 
forventninger om formidling. Vi har lagt om vår 
nettside. Den er nå blant annet bedre tilrettelagt 

for deling av innhold på sosiale medier. Vi har 
også intensivert formidlingen gjennom seminarer, 
konferanser og tradisjonelle media.
 I 2012 har vi videreutviklet og fornyet våre 
tradisjonelle forskningstemaer. Instituttet fikk 
på nyåret 2013 ansvar for å etablere et nasjo
nalt kjernemiljø for kjønnslikestillingsforskning. 
Sammen med forskere fra Universitetet i Oslo 
skal instituttet skape et forskningsprogram med 
spisskompetanse innenfor likestilling, kjønns og 
arbeidslivsforskning. 
 Valgforskningen, et annet av instituttets 
kjernetema, har i tillegg til studier av stortings
valg og lokalvalg gjennomført en rekke evalu
eringer av forsøk med nye valgordninger:  
Stemmerett for 16åringer, evalg og kirkevalg.
 Videre har vi forsterket vår forsknings
innsats på velferd. Forskningen på arbeidsliv 
inneholder i økende grad studier av de offentlige 
inntektssikringsordningene, og velferdspolitikk 
utgjør nå en betydelig del av porteføljen. To 
nye prosjekter ble startet opp i 2012. Det ene 
undersøker rikdommens betydning for velferds

Årsmelding 2012

2012: Kontinuitet 
og fornyelse

staten, det andre tar for seg utkontraktering av 
velferdsgoder.
 Sosiale medier er etablert som et 
forsknings tema. Det er et relativt nytt og sam
funnsmessig viktig felt. Vår interesse springer ut 
av vår mangeårige forskning på sivilsamfunn og 
politisk deltakelse. Ved å gjøre sosiale medier til 
et forskningsobjekt, får vi ny kunnskap om delta
kelse og inkludering i politikk og samfunnsliv.
 I strategien er det også et mål å profesjona
lisere og effektivisere administrasjon og infra
struktur. Målet er blant annet fulgt opp gjennom 
innføring av nytt regnskaps og prosjektstyrings
system.
 Gjennom tematisk fornyelse og nye kommu
nikasjons og styringsverktøy, bidrar vi til å styrke 
og bevare instituttets posisjon som en sentral 
leverandør av forskningsbasert kunnskap for et 
bedre samfunn.

AnnHelén Bay
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  Oslo, 4. mars 2013

Eivind Smith Anne Kari Lande Hasle Marianne Seip Halvor Mehlum

Styreleder Styremedlem Vara for Tønnesson Styremedlem

Espen Ytreberg Anniken Hagelund Axel West Pedersen AnnHelén Bay      

Styremedlem Styremedlem Styremedlem Direktør

Espen Ytreberg Anniken Hagelund Axel West Pedersen AnnHelén Bay      

Årsmelding 2012

styrets beretning

Forskning og formidling er kjernevirksom-
heten til Institutt for samfunnsforskning. 
Vi skal produsere samfunnsmessig relevant 
forskning av høy kvalitet og sørge for at 
resultatene av innsatsen når ut til ulike 
deler av samfunnet. Instituttet har en 
variert portefølje, fra store og langsiktige 
prosjekter til korte og mer tematisk 
avgrensede prosjekter. I 2012 har vi lagt 
ned en betydelig innsats for å formidle fra 
forskningen, både i form av akademisk 
meritterende arbeider og populær-
vitenskapelig formidling.

«Samfunn» var temaet for Forskningsdagene 
2012, og i den forbindelse deltok vi med to svært 
godt besøkte arrangementer på Litteraturhuset 
i Oslo. Arrangementene fi kk fram bredden i vår 
forskning. «Har rosetoget gått?» presenterte funn 
fra en oppfølgingsstudie etter terrorangrepene 
22. juli, mens «Finanskrise og velferdspolitikken» 
diskuterte hvordan velferdspolitikken kan endres 
som følge av trangere økonomiske tider.
 Instituttets forskere har vært forfattere, 
medforfattere eller redaktører av seks bøker og 
62 vitenskapelige artikler i 2012. Artiklene er 
publisert i norske og internasjonale tidsskrifter 
eller i antologier. Det ble avholdt 19 seminarer i 
egen regi, og instituttets forskere hadde ansvar 

for fi re større konferanser som ble arrangert 
eksternt. I tillegg kommer skriftlig populærviten
skapelig formidling i ulike fora, blant annet gjen
nom 19 kronikker og artikler i norske aviser. Insti
tuttet utgir i samarbeid med Universitetsforlaget 
to tidsskrift, Tidsskrift for Samfunnsforskning 
med fi re hefter pr. år og Søkelys på arbeidslivet 
med tre hefter pr. år.
 Dagens forskningsformidling foregår i sta
dig større grad elektronisk. Instituttet har i løpet 
av året lagt om sine hjemmesider. I tillegg til en ny 
visuell profi l, er sidene betydelig omstrukturert 
for å få fram forskningsaktiviteten vår. Hjemme
sidene har også fått temaspesifi kke blogger 
som sikrer løpende kontakt med og formidling til 
omverden.
 Økonomistyring er en viktig og utfordrende 
oppgave for et moderne forskningsinstitutt. 
Det foregår en løpende profesjonalisering av 
disse funksjonene ved instituttet. I løpet av året 
har vi innført et nytt regnskaps og prosjekt
oppfølgingssystem: InstiPro. Systemet er utviklet 
på oppdrag av, og i samarbeid mellom, fl ere norske 
forskningsinstitutter.
 Instituttet spiller en viktig rolle i utdan
ning av forskere. I 2012 var ni stipendiater tilsatt 
ved instituttet, hvorav én disputerte i løpet av 
året. Stipendiatene utgjør et viktig bindeledd til 
universitetssektoren. I tillegg til å være tilknyttet 

prosjekter ledet av instituttets forskere, deltar 
stipendiatene i den organiserte doktorgrads
utdanningen ved universitetet. For å øke inter
essen for våre forskningsfelt blant studenter 
har vi innført en ordning med masterstipend. To 
mastergradsstudenter ble tildelt stipend i 2012.
 Det ble utført 48 årsverk i 2012, hvorav 
37 forskerårsverk. Per 31. desember 2012 var 
61 medarbeidere ansatt ved instituttet. 49 var 
ansatt i vitenskapelige stillinger, hvorav 7 i bi
stillinger. Forskerstaben fordeler seg på 53 
prosent kvinner og 47 prosent menn. Administra
sjonen teller 75 prosent kvinner og 25 prosent 
menn. Instituttet eier Munthes gate 31 / Fugle
hauggaten 6 med påstående bygningsmasse, som 

huser instituttets kontorer samt noen utleide 
kontorer.
  Sykefraværet i 2012 var 3,2 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 2012 var på 
kroner 66 689 649. Årsresultatet viser et over
skudd på kroner 1 525 377. Overskuddet blir lagt 
til instituttets egenkapital.
 Instituttets økonomi er solid, og forut
setningene for fortsatt drift er etter styrets 
oppfatning til stede.

Eivind Smith Anne Kari Lande Hasle Marianne Seip Halvor Mehlum

Espen Ytreberg Anniken Hagelund Axel West Pedersen AnnHelén Bay      Espen Ytreberg Anniken Hagelund Axel West Pedersen AnnHelén Bay      Espen Ytreberg Anniken Hagelund Axel West Pedersen AnnHelén Bay      

På bildet:

Bakerst, fra venstre: Anniken Hagelund, Halvor Mehlum, 

Axel West Pedersen, Marianne Seip, Anne Kari Lande Hasle, 

Espen Ytreberg, AnnHelén Bay og Eivind Smith.
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Årsmelding 2012

nøKKeltall

Nøkkeltall

innteKter

Den høye andelen prosjekter fi nansiert 
av Norges forskningsråd understreker 
instituttets sentrale akademiske stilling 
på sine fagområder. Vår grunnbevilgning 
økte noe i 2012, men følger ikke pris-
stigningen. Blant departementene er 
Kulturdepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementet våre største 
oppdragsgivere.

Norges forskningsråd, grunnbevilgning 16%

Norges forskningsråd, prosjekter 50%

Departementer og direktorater 29%

Andre oppdragsgivere 2%

Internasjonal fi nansiering 1%

Leieinntekter 2%50%

29%

16%

2% 1% 2%
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Nøkkeltall

regnsKap - utdrag

 Resultatregnskap pr. 31.12.2012

  2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Hele kroner Hele kroner

Grunnbevilgning 10 463 000 10 350 000

Prosjekter 54 876 034 44 964 793

Annen driftsinntekt 1 350 615 1 336 943

Sum driftsinntekter 66 689 649 56 651 736

  

Lønnskostnader m.m. 36 109 047 30 773 063

Avskrivning på bygninger, tomter og driftsmidler 649 367 532 949

Prosjekt og driftskostnader 29 793 561 28 253 159

Sum driftskostnader 66 551 975 59 559 171

  

Driftsresultat 137 673 -2 907 435

  

Finansinntekter og finanskostnader  

Renteinntekt 623 184 503 631

  

Resultat før skattekostnad 760 858 -2 403 803

  

Skattekostnad på ordinært resultat 764 519 0

Skattekostnad på formue 0 77 457

  

Årsresultat 1 525 377 -2 481 260

  

Overføringer  

Avsatt til driftsfond 1 525 377 2 481 260

Sum overføringer 1 525 377 -2 481 260

 

 Balanse pr. 31.12. 2012
 

Eiendeler  2012 2011

Anleggsmidler   

Varige driftsmidler   

Tomter og bygninger  20 154 800 20 573 400

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  1 146 233 1 027 000

Sum varige driftsmidler  21 301 033 21 600 400

   

Sum anleggsmidler  21 301 033 21 600 400

   

Omløpsmidler   

Fordringer   

Kundefordringer  5 984 364 1 136 418

Andre fordringer  929 409 263 301

Sum fordringer  6 913 773 1 399 719

   

Bankinnskudd  27 427 970 25 818 866

   

Sum omløpsmidler  34 341 743 27 218 585

   

Sum eiendeler  55 642 776 48 818 985

   

Egenkapital og gjeld   

Egenkapital   

Grunnkapital  5 374 000 5 374 000

Driftsfond  11 285 568 9 760 191

Sum egenkapital  16 659 568 15 134 191

 

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser   

Pensjonsforpliktelser  15 465 936 13 041 035

Sum avsetning for forpliktelser  15 465 936 13 041 035

   

Kortsiktig gjeld   

Leverandørgjeld  5 250 451 3 332 690

Betalbar skatt  30 77 457

Skyldig offentlige avgifter  2 878 149 3 382 068

Annen kortsiktig gjeld  15 388 642 13 851 544

Sum kortsiktig gjeld  23 517 271 20 643 759

   

Sum gjeld  38 983 208 33 684 794

   

Sum egenkapital og gjeld  55 642 776 48 818 985
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Nøkkeltall

publisering 2012

Årsmelding 2012

om virKsomHeten

Instituttets forskningsresultater 
formidles gjennom vitenskapelige artikler, 
bøker, egen rapportserie, kronikker og 
populærvitenskapelige artikler. Forskerne 
formidler også gjennom Twitter, Facebook 
og andre sosiale nettverk. 

En fullstendig oversikt over våre publikasjoner fi nnes 

på www.samfunnsforskning.no/publikasjoner

Institutt for samfunnsforskning leverte ingen 

konfi densielle sluttrapporter til oppdragsgivere i 2012.

Vitenskapelige artikler i antologier eller 

tidsskrifter med referee 40%

Vitenskapelige monografi er 1%

Vitenskapelige foredrag/poster 39%

Rapporter i egen rapportserie 4%

Rapporter i ekstern rapportserie 4%

Kronikker og andre artikler 12%

40%

39%

12%

1%

4%

4%
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Om virksomheten

arbeid og velferd

I 2012 har forskningen til gruppen Arbeid 
og velferd vært rettet mot flere temaer, 
felles for dem er at de er knyttet til arbeids-
markedet. Et stort prosjekt som har studert 
husholdningers tilpasning til arbeids-
markedet er i ferd med å bli sluttført. Vi 
har blant annet undersøkt betydningen av 
billigere barnehage for mødres arbeids-
deltakelse, og hvordan husholdninger rea-
gerer når de blir rammet av arbeids ledighet. 
Videre har flere prosjekter analysert 
sykefravær langs ulike dimensjoner, som for 
eksempel kjønnsforskjeller i sykefravær. 

Sykefraværsforskning
Gruppen er involvert i flere store prosjekter som 
studerer sykefravær. Prosjektet Friends or foes? 
Understanding the role of firms and workplaces er 
i ferd med å avsluttes. Ett av temaene gruppen 
har jobbet med er forskjeller i sykefravær mellom 
kvinner og menn. Kjersti Misje Østbakken viser 
i en analyse at bak gjennomsnittstallene for 
forskjeller i sykefravær mellom kvinner og menn 
er det stor variasjon i hvor lenge ulike grupper er 
sykemeldt. Kjønnsforskjellen er størst i de lange 
fraværene, spesielt innen muskel og skjelett
lidelser. Forskjellene skyldes ikke at kvinner 
har andre kjennetegn enn menn, for eksempel 
utdanning, men i hovedsak at sammenhengen 
mellom de ulike kjennetegnene og sykefravær 
er forskjellig for kvinner og menn. Harald Dale
Olsen har undersøkt hvordan nivået på syke
lønnen, som ofte har en maksgrense, kan påvirke 
varigheten av sykefraværet. Mannlige arbeids
takeres sykefravær faller når sykelønnen ikke 

kompenseres utover seks ganger folketrygdens 
grunnbeløp. Dette gjelder imidlertid bare ansatte 
med prestasjonslønn, som akkord og kommisjon. 
Kvinnelige arbeidstakere reagerer i liten grad 
på nivået til den offentlige sykelønnen. Kutt i 
offentlig sykelønn behøver derfor ikke å gi mindre 
sykefravær for alle.

Forskning på inkludering og ekskludering
Vi har i en årrekke vært opptatt av inkludering 
og ekskludering på arbeidsmarkedet. Flere 
av forskerne er inkludert i prosjektet Trygd i 
kontekst – Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling 
(TREfF), som tar utgangspunkt i det klassiske 
trygde politiske dilemmaet mellom rettferdighet 
og effektivitet. Gruppen er spesielt knyttet til 
delprosjektet som skal forklare tilpasninger og 
overganger for personer som står utenfor eller i 
randsonen av arbeidsmarkedet. 
 I 2012 har vi også undersøkt hvordan normer 
på arbeidsplassen påvirker senere sannsynlig
het for å bli ufør. I tidligere studier har vi funnet 
at sykefravær «smitter» på arbeidsplassen, ved 
at kollegaer påvirker hverandres sykefravær. 
Resultatene fra en studie av Harald DaleOlsen og 
Marianne Røed tyder på at lignende mekanismer 
ikke trer i kraft når det gjelder uførhet. Henning 
Finserass og Erling Barth har sammen med Kalle 
Moene ved Universitetet i Oslo analysert hvordan 
velferdspolitikken påvirkes av endringer i lønns
ulikhetene. De har utviklet en teoretisk modell 
som viser hvordan partienes politikk skifter mot 
høyre når lønnsulikhetene øker. Forfatterne  
finner empirisk støtte til denne prediksjonen i 
data fra OECDområdet.

Inés Hardoy, Knut Røed og Elisabeth Fevang ved 
Frischsenteret har studert betydningen av øko
nomiske insentiver for personer på attføring. De 
finner at økonomiske insentiver øker sannsynlig
heten for retur til ordinær sysselsetting. Resul
tatene viser også at sannsynligheten for jobb for 
denne gruppen – som i utgangspunktet står et 
stykke utenfor det ordinære arbeidsmarkedet – 
påvirkes av nivået på den lokale etterspørselen i 
arbeidsmarkedet. 

Utdanningsforskning
Analyser av utdanning, og problemstillinger i 
skjæringsflaten utdanningsmarkedet og arbeids
markedet har vært et voksende forskningstema 
for vår gruppe. Prosjektet The educational system 
in Norway er i en sluttfase. Vi har blant annet 
gjennomført en komparativ studie av avgangs
problematikk i videregående skole mellom de  
nordiske landene. De endelige resultatene fra 
dette prosjektet vil foreligge i løpet av 2013. 
Sammenhengen mellom karakterer og senere 
karriere har også vært et tema i dette prosjektet. 
Resultatene til en studie av Erling Barth og Pål 
Schøne viser at studenter med best karakterer 
på universitet eller høgskole også er de som har 
høyest lønn i arbeidsmarkedet. Denne forskjellen 
opprettholdes gjennom hele karrieren. Dette re
sultatet indikerer at de elevene som utdannings
systemet vurderer å være de beste, også vurderes 
å være de beste i arbeidsmarkedet. Betydningen 
av konjunkturer for frafall i videre gående skole 
har også vært et tema i 2012. Kristine von Simson 
finner at sannsynligheten for frafall er høyere i 
gode enn i dårlige tider. En tolkning er at alter

nativene i arbeidsmarkedet er bedre i gode enn 
i dårlige tider. Et annet tema på dette prosjektet 
har vært sammenhengen mellom innvandring og 
innfødtes utdanningsvalg i videre gående skole. 
Marianne Røed og Pål Schøne viser i en studie 
at økt innvandring til Bygg og anleggs næringen 
reduserer sannsynligheten for at ungdommer i 
Norge velger denne studieretningen på  
videregående skole. 

Husholdning og familieøkonomi
Studier av husholdning og familieøkonomi har i 
flere år vært en sentral del av vår temaportefølje, 
blant annet gjennom prosjektet Public Policy  
and the Labour Market Attachment of Different 
Households. Prosjektet er nå i en avslutnings
fase. Inés Hardoy og Pål Schøne viser at billigere 
barne hage ser ut til å ha en positiv effekt på 
småbarnsmødres arbeidstilknytning, dette selv i et 
land som Norge hvor arbeidsmarkedstilknytningen 
for kvinner allerede er høy. I en annen analyse 
fra samme prosjekt finner Hardoy og Schøne at 
kvinners yrkesdeltakelse i liten grad påvirkes av 
«sjokk» i husholdningen. «Sjokket» måles her ved 
at ektefellen mister arbeidet. Likevel, hos noen 
grupper kvinner bidrar dette til økt yrkesdeltakelse, 
spesielt de som i utgangspunktet arbeidet del
tid, og derfor har mer arbeid å tilby når  
«sjokket» kommer.

På bildet

Bakerst, fra venstre: Kjersti Misje Østbakken, Kristine von 

Simson, Henning Finseraas, Erling Barth, Harald DaleOlsen, 

Marianne Røed, Inés Hardoy og Pål Schøne (forskningsleder).

Ikke tilstede

Idunn Brekke.
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Om virksomheten

liKestilling, inKludering,
migrasjon

I 2012 sluttførte gruppen Likestilling,  
inkludering og migrasjon flere større pro-
sjekter. Vi har publisert en rekke vitenska-
pelige artikler og bokkapitler på engelsk og 
norsk. Spesielt vil vi trekke fram noen av 
bøkene som er skrevet på våre prosjekter. 

Et sentralt bidrag er Grete Brochmann og  
Anniken Hagelunds bok Immigration Policy and 
the Scandinavian Welfare State 1945-2010, som er 
basert på Velferdens grenser fra 2010. Den engel
ske utgivelsen vitner om den store internasjonale 
oppmerksomheten som finnes om sammenliknende 
skandinavisk velferdsforskning. Boken Firms, 
Boards and Gender Quotas: Comparative Perspec-
tives, som Fredrik Engelstad og Mari Teigen har 
vært redaktører for, har også et sammenliknende 
perspektiv. To kapitler rapporterer fra store 
Forskningsrådsfinansierte prosjekter om kjønns
likestilling i norsk næringsliv: Kjønnskvotering til 
allmennaksjeselskapenes styrer og Kjønn, eier-
skap og lokale kulturer. Hege Skjeie, professor ved 
Universitetet i Oslo, har vært knyttet til gruppen 
gjennom prosjektet Flerdimensjonal likestilling – 
lovgivningsreform og juridisk praksis. Hun har også 
vært en av redaktørene for boka Institutionalizing 
Intersectionality? The Changing Nature of Euro-
pean Equality Regimes, som er et av resultatene 
fra dette prosjektet. Liza Reisel og Mari Teigen 
er to av bidragsyterne til kapitlet om endringer i 
diskrimineringspolitikken i Norden. 

Migrasjon
Internasjonal migrasjon har også opptatt våre 
forskere det siste året. Her står JanPaul Brekke, 

Hilde Lidén og Anne Staver sentralt. Deres 
forskningsinteresser omhandler blant annet 
migrasjonsstrømmer, asylpolitikk, asylsøkeres 
situasjon og deres opplevelser. Kunnskapen som 
prosjektene våre frembringer er viktig både i den 
akademiske og den offentlige debatten, og er 
også innspill til politiske beslutningstakere. Vår 
deltakelse i det nasjonale kontaktpunktet for 
European Migration Network (EMN), er en viktig 
kanal for utveksling av kunnskap om endringer i 
europeisk og norsk migrasjonspolitikk. Vår rolle 
som koordinator for Nordisk Nettverk for  
Migrasjonsforskning, og som sekretariat for 
Nordic Journal of Migration Research, er også en 
god mulighet for kunnskapsutveksling. Likefullt, 
hovedaktiviteten er vitenskapelig publisering om 
disse emnene. I 2012 publiserte vi flere vitenska
pelige artikler om norsk asylpolitikk og asyl
søkernes opplevelser. 

Inkludering
I 2012 analyserte vi diskrimineringen av inn
vandrere på det norske arbeidsmarkedet, blant 
annet ved bruk av felteksperiment. Prosjektet 
Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag.  
Situasjonstesting på det norske arbeidsmarkedet 
fikk stor offentlig oppmerksomhet, og har bidratt 
til en mer kunnskapsbasert debatt om inklusjons 
og eksklusjonsmekanismer på det norske arbeids
markedet. Mye tyder på at det forekommer  
diskriminering i ansettelsesprosesser av søkere 
med etnisk minoritetsbakgrunn: Et utenlandsk 
navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt 
inn til intervju med om lag 25 %, ifølge under
søkelsen. Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad 

gjennomførte prosjektet. Midtbøen leverer en 
doktoravhandling om emnet i 2013. 
 Blant våre nye prosjekter er Lengre utenlands-
opphold blant barn og unge med innvandrer-
bakgrunn i norsk grunnopplæring. Hilde Lidén og 
Anja Bredal skal undersøke hvilke konsekvenser 
lengre utenlandsopphold har for barn og unge 
i skolealder. Prosjektet omhandler særlig barn 
med utenlandsopphold i Pakistan og Somalia.
 For å forstå samfunnsutviklingen, er det 
viktig å undersøke velferdspolitikkens utvikling 
og velferdsstatens bærekraft. Velferdspolitikk 
og effekter av velferdsordninger og reformer 
får stadig større oppmerksomhet i gruppen. 
Alderspensjon, sykelønn og trygdepolitikk er 
velferdsstatens bærebjelker og står sentralt 
i vår velferdsforskning der Anniken Hagelund 
og Axel West Pedersen er viktige bidragsytere. 
Hvordan velferdspolitikken påvirker likestillings 
og integrasjonsfeltet er et tema vi vil forske mer 
på framover. 

Kjønnslikestilling
I 2012 utarbeidet vi også en kunnskapsoversikt om 
kjønnsdeling i arbeidsmarked og utdanningsvalg, 
som resulterte i rapporten Kjønns segregering i 
utdanning og arbeidsliv, skrevet av Liza Reisel 
og Idunn Brekke. Prosjektet er finansiert av LO 
og NHO. Målet var å forstå hvorfor «likestillings
landet» Norge har et av de mest kjønnsdelte 
arbeidsmarkedene i Europa, og hvordan dette 
påvirker likestillingsutviklingen.
 Likestillingspolitikk og kjønnssegregering 
i arbeidsliv og utdanning sto også sentralt i 
arbeidet til det regjeringsoppnevnte likestillings

utvalget som kom med sine to offentlige utred
ninger i 2011 og 2012. To av utvalgets tolv 
medlemmer er forskere i vår forskningsgruppe: 
Marjan Nadim og Mari Teigen. NOU 2011:18  
Struktur for likestilling utredet de institusjonelle 
og organisatoriske rammene for likestillings
arbeid i offentlig regi. NOU 2012: 15 Politikk for 
likestilling utredet kunnskapsgrunnlaget for fram
tidas likestillingspolitikk. Disse utredningene har 
stått sentralt i den likestillingspolitiske debatten.
 Det norske arbeidsmarkedet er ikke bare 
preget av at menn og kvinner er ulikt fordelt på 
yrker, sektorer og næringer, det er også et påfal
lende fravær av kvinner i toppstillinger. At det 
stadig er slik, har vi nylig dokumentert gjennom 
en oppdatering av den ti år gamle lederskapsun
dersøkelsen. Vi har studert kvinners deltakelse i 
økonomisk beslutningstaking, med særlig inter
esse for loven som regulerer kjønnsbalanse i sty
rene i sentrale deler av norsk næringsliv. Denne 
forskningen vil bli videreført i de kommende år. 
 Våre forskningsinteresser relaterer seg tett 
til den løpende debatten, og vi er opptatt av vårt 
ansvar for å bidra til et kunnskapsbasert offentlig 
ordskifte om sentrale politiske spørsmål. Det  
siste året har vi styrket innsatsen på sosiale 
medier; vi har en likestillingsblogg på www.
samfunnsforskning.no, og flere av forskerne 
bruker sosiale medier som Twitter og Facebook til 
formidling og utveksling.

På bildet

Bakerst, fra venstre: Aksel Hatland, Hilde Lidén, Anniken 

Hagelund, Golazin Yarandpour, Julia Orupabo, Monica Five 

Aarset, Merel Jonker, Anne Staver, Liza Reisel, Arnfinn H. 

Midtbøen, Anja Bredal og Mari Teigen (forskningsleder).

Ikke tilstede

Tordis Borchgrevink, JanPaul Brekke, Sigtona Halrynjo,  

Vibeke Heidenreich, Håkon Lorentzen, Marjan Nadim,  

Axel West Pedersen og Jorun Solheim.
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politiKK, demoKrati, 
sivilsamfunn

I 2012 har forskningen til gruppen Politikk, 
demokrati, sivilsamfunn konsentrert seg 
om hendelser som preget det politiske 
landskapet og sivilsamfunnet. Lokal-
valget i 2011 ble belyst gjennom prosjektet 
Evaluering av forsøket med e-valg, og ved 
publiseringen av de første analysene fra 
lokaldemokratiundersøkelsen. Gruppen 
gjentok dessuten undersøkelsen av terror-
ens konsekvenser for sivilsamfunnet, tillit 
og politisk deltakelse ett år etter terror-
angrepet på Utøya og regjeringskvartalet. 
Sosial kapital, tillit, frivillig deltakelse og 
det samfunnsmessige effektene av sosiale 
medier har også stått sentralt.

Lokaldemokrati 
Ved lokalvalget i 2011 kunne norske velgere for 
første gang forhåndsstemme via Internett fra 
sin egen stue. Om muligheten til å stemme via 
Internett styrker demokratiet avhenger av hvilke 
demokratiske kriterier som legges til grunn, og 
hvordan disse tolkes. Signe Bock Segaard ledet 
evalueringen av forsøket som viste at internett
valg ga økt tilgjengelighet for velgerne. Det er i 
seg selv en viktig demokratisk verdi. Skeptikerne 
mente internettvalg ville svekke hensynet til 
hemmelig valg. Ifølge prosjektets juridiske vur
dering ble forsøket gjennomført i samsvar med 
internasjonale standarder, inkludert prinsippet 
om frie og hemmelige valg. Forsøket etablerte 
mekanismer for å sikre dette. Det var mulig å 
stemme både via Internett og på papir som 
vanlig. Papirstemmen hadde forrang. Velgerne 
selv har tillit til at hensynet om hemmelig valg 

blir ivaretatt, også når det åpnes for elektronisk 
stemmegivning. 
 Forholdet mellom nasjonal styring og lokal
politisk handlefrihet undersøkes i boken Det  
norske flernivådemokratiet, redigert av Marit 
Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith. Demokratiet i 
Norge utspiller seg på statlig, regionalt og kom
munalt nivå, og nivåene henger tett sammen. 
Kommunene er nødvendige redskap for iverk
setting av rikspolitikken, samtidig som lokal
demokrati betyr at kommunene må kunne treffe 
egne valg. Dette kan føre til spenninger mellom 
de to nivåene.
 

Valget 2011: Utøyaeffekten som ikke forsvant
I 2011 stemte 46 prosent av førstegangsvelgerne, 
ifølge analysene Guro Ødegård og Johannes Bergh 
la frem i 2012. Valgdeltakelsen blant førstegangs
velgerne økte med 13 prosentpoeng fra forrige 
valg, trolig et resultat av en mobilisering etter 
terroren. Dette har nok også vært med på å øke 
valgdeltakelsen blant 16 og 17åringene i kom
munene som deltok i forsøket med stemmerett 
for 16åringer.

Sosial kapital, tillit og frivillighet
Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen 
Johnsen og Guro Ødegård har i fire spørreunder
søkelser, én før og tre etter terroren, kartlagt 
hvordan 22. juli påvirket folks holdninger, verdier 
og engasjement. Den siste undersøkelsen ble 
gjennom ført i månedsskiftet august/september 
i 2012 og etter at 22. julikommisjonen la fram 
sin rapport. Ifølge undersøkelsen sank tilliten til 
politiet etter offentliggjøringen: I perioden fra mai 

til august 2012 sank den fra 82 til 69 prosent. Kom
misjonens rapport førte også til økt bekymring og 
aksept for kontroll i befolkningen. Også tilliten til 
Storting, kommunen, regjeringen og forvaltningen 
falt i kjølvannet av rapporten, men bare omtrent 
tilbake til nivåene før angrepene. Folk har tilnærmet 
like stor tiltro til institusjonene som i månedene 
før terroren. Resultatene av undersøkelsen ble 
presentert under Forskningsdagene og i kapitlet 
Tillit i Norge etter 22. juli i boka Tillit i Norge, redigert 
av Helge Skirbekk og Harald Grimen.
 Også andre forskere i gruppen bidro til 
boka. Dag Wollebæk og Per Selle skrev om 
hvordan tillit skapes og bevares i et samfunn, og 
viste hvordan et sterkt sivilsamfunn utgjør en 
infrastruktur for kollektiv handling som påvirker 
tillitsnivået positivt. Trygve Gulbrandsen har  
bidratt med en undersøkelse av næringslivselitens 
tillit til Storting, regjering og forvaltning. 
 Ni forskere ved Institutt for samfunns
forskning og forskere fra Uni Rokkansenteret 
undersøkte mekanismene som skaper skjevhet i 
deltakelse i frivillige organisasjoner. Resultatene 
ble presentert i rapporten Deltakelse i frivillige  
organisasjoner. Forutsetninger og effekter. De 
fleste nordmenn er medlemmer av én eller flere 
frivillige organisasjoner, men deltakelsen er skjevt 
fordelt. Forskjeller i økonomi, utdanning og ressur
ser i nærmiljøet bidrar til denne skjevfordelingen. 

Samfunnsmessige effekter  
av sosiale medier 

Kari SteenJohnsen, Bernard Enjolras og Anja 
Emilie Kruse har undersøkt frivillige organisasjo
ners bruk av digital teknologi. Tre organisasjoner 

ble valgt: Amnesty International Norge, Natur og 
Ungdom og Hyperion – Norsk forbund for fantas
tiske fritidsinteresser. Organisasjonene synes 
det er vanskelig å utnytte teknologien på en god 
måte. Sosiale medier fører til forventninger om 
interaktivitet og kort responstid. Det er ikke noe 
alternativ for organisasjonene å ikke forholde seg 
til fremveksten av sosiale medier, men samtidig 
medfører utviklingen nye krav til kompetanse, 
risiko for økt sentralisering og at tradisjonelle 
beslutningsstrukturer utfordres.

Makt i den nye offentlige sfæren
Digitalisering og framveksten av sosiale medier 
endrer offentlig meningsytring og debatt.  
Bernard Enjolras og Kari SteenJohnsen har  
undersøkt hvordan sosiale medier endrer makt
posisjoner i den nye offentlige sfæren. Store 
deler av befolkningen kan nå bruke Twitter,  
Facebook og blogger til å uttale seg om politikk og 
samfunnsspørsmål. Medielandskapet er uover
siktlig, det er mindre tydelig hvem som dominerer 
debatten og hvem som kan påvirke samfunns
utviklingen. Endringene er imidlertid spennings
fylte: På den ene siden bidrar sosiale medier til 
en demokratisering av det offentlige rom der flere 
kan uttrykke seg og få gjennomslag. På den andre 
siden ser vi at et nytt digitalt hierarki etableres, 
der eliter forsterker den innflytelsen de hadde 
fra før.

På bildet

Bakerst, fra venstre: Bernt Aardal, Francis Sejersted, 

Håkon Dalby Trætteberg, Jo Saglie, Dag Wollebæk, 

Johannes Bergh, Guro Ødegård, Kari SteenJohnsen, Atle 

Hennum Haugsgjerd og Bernard Enjolras (forskningsleder). 

Ikke tilstede

Trygve Gulbrandsen, Hedda Haakestad, Rune Karlsen, 

Staffan Kumlin, Ingrid Dalen Rogstad, Signe Bock Segaard 

og Karl Henrik Sivesind. 
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administrasjonen

Årsmelding 2012

forsKning og formidling

Administrasjonen er samlet i én avdeling. Den 
ledes av administrasjonssjef Grete Svensen. 
 Løpende oppgaver som regnskap, IT, resep
sjon, arkiv, informasjon og bibliotek er tillagt ulike 
fagpersoner. Utviklingsoppgaver organiseres 
i prosjekter. I 2012 innførte vi blant annet nytt 
økonomi og prosjektstyringssystem og lanserte 
nye nettsider. 
 Ved årets utgang disponerte administrasjo
nen om lag ti årsverk. Vi samarbeider med NOVA 
om bibliotek og vaktmestertjeneste. Elitepartner 
AS står for drift av kantine og Norsk e iendoms
forvaltning har ansvar for driften av huset. På bildet

Bakerst, fra venstre: Bjørn Berg, Ingunn Rasmussen Sørlie, 

Jorunn Aarseth, LénVeronica Kongerud, Tove Sollunn, Jon 

Haakon Hustad, Vegard Kleiven, Lillian Lund, Katrine Denstad, 

Luisa Klaveness og Grete Svensen (administrasjonssjef). 

Ikke tilstede

Jørgen Moland (i permisjon).
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formidling

No r s k  i n s t i t u t t  f o r  f o r s k n i n g
om oppveks t ,  ve l f erd  og  a ldr ing

Institutt for samfunnsforskning legger stor 
vekt på vitenskapelig og populærviten-
skapelig formidling. I tillegg til publisering 
av bøker og vitenskapelige artikler utgir 
instituttet ut to vitenskapelige tidsskrifter 
og en årbok. Forskerne deltar aktivt i sam-
funnsdebatten, på vitenskapelige konfe-
ranser, arrangementer i instituttets regi, 
seminarer, foredrag og i mediene.

Nettformidling
I 2012 lanserte instituttet nye nettsider. Våre 
mest sentrale forskningsområder – arbeid, like
stilling, migrasjon, sivilsamfunn og valg og demo
krati – er tydeligere synliggjort på forsiden. Den 
nye nettsiden er tettere integrert med sosiale 
medier som Facebook og Twitter. 
 Vi har også introdusert tematiske blogger. 
Foreløpig dekker vi digitale medier, likestilling, 
migrasjon, samt valg, demokrati og opinion. 
Bloggene bidrar til å realisere instituttets mål om 
å bidra aktivt til en kunnskapsbasert samfunns
debatt. Instituttets profiler på LinkedIn, Twitter 
og Facebook fungerer som gode tilleggskanaler 
for formidling, og legger til rette for mer direkte 
kontakt med omverdenen. Interessen og sam
handlingen i disse kanalene er stadig økende, og 
vi når andre grupper enn gjennom våre mer tra
disjonelle kanaler. En del av instituttets forskere 
har også egne profiler som brukes til direkte 
kommunikasjon. 
 Flere viktige samarbeidsprosjekter og nett
verk har også egne nettsider. Sivilsamfunn.no hu
ser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivil
lig sektor, og er det mest omfattende. Det norske 

kontaktpunktet i European Migration Network 
(EMN) er et samarbeid mellom Justis og bered
skapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet og 
Institutt for samfunnsforskning. Kontaktpunktet 
har egne nettsider på emnnorway.no der nyheter, 
arrangementer og publikasjoner om europeisk 
migrasjonspolitikk presenteres. Lederverv og 
sekretariat for forskernettverket Nordic  
Migration Research (NMR) roterer mellom de 
nordiske landene. For perioden 20112014 er an
svaret lagt til vårt institutt. I 2012 videreutviklet 
vi nettverkets nettsider, og nettverket utga også 
den aller første utgaven av tidsskriftet Nordic 
Journal of Migration Research, et engelskspråklig 
Open Access tidsskrift.

Arrangementer
I 2012 arrangerte vi eller var medarrangør på flere 
større konferanser. I juni ble EMNkonferansen 
«Migration and Development» avholdt, med del
takelse fra inn og utland. Familieforskning stod 
på programmet da vi i samarbeid med NOVA og 
European Society on Family Relations inviterte til 
konferansen «Families in a changing Europe» på 
Lillehammer. I løpet av fire dager formidlet over 
300 forskere fra hele verden 135 papers fordelt på 
40 sesjoner. I november gikk Trygdeforsknings
seminaret av stabelen. Arrangementet samlet 
mer enn 150 representanter fra akademia og 
forvaltningen. Torbjørn Røe Isaksen (H), Robert 
Eriksson (FrP) og Anette Trettebergstuen (Ap) 
stilte til debatten «Om ett år er det valg. Hvor går 
høyresidens trygdepolitikk?»
 Vi organiserte også en rekke åpne semina
rer i 2012. I januar diskuterte Knut Røed (Frisch

senteret), Jill Loga (Uni Rokkansenteret), 
statssekretær Henriette Westhrin (Barne, 
likestillings og inkluderingsdepartementet) og 
stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) morgen
dagens integreringspolitikk på et fulltegnet 
pizzaseminar. 
 Hvert år arrangerer Norges forskningsråd et 
toukersarrangement kalt Forskningsdagene.  
I 2012 var temaet «samfunn». Institutt for sam
funnsforskning deltok med to åpne publikums
arrangementer på Litteraturhuset i Oslo. På 
seminaret «Har rosetoget gått?» la instituttets 
forskere frem nye tall om hvordan terroran
grepene 22. juli påvirket befolkningens tillit til 
samfunns institusjoner og til hverandre. Hvor
dan nedgangstider påvirker folks holdninger til 
velferdsstaten var temaet på seminaret «Finans
krise og velferdspolitikk». Staffan Kumlin, Ann
Helén Bay og Henning Finseraas fra Institutt for 
samfunns forskning innledet. Bent Sofus Tranøy 
fra Universitetet i Oslo og Minervas redaktør, Nils 
August Andresen, kommenterte innleggene. 
 Vi avholdt flere arrangementer i forbin
delse med avslutningen av større prosjekter.  
23. april inviterte vi til sluttkonferanse for pro
sjektet «Kjønnskvotering til ASAselskapenes 
styrer  Demokrati og inklusjon». I tillegg til 
presentasjoner fra forskerne Fredrik Engelstad, 
Mari Teigen, Pål Schøne, Vibeke Heidenreich 

og Trond Løyning, innledet likestillingsminis
teren, Inga Marthe Torkildsen. Statssekretær 
i Nærings og handelsdepartementet, Rikke 
Lind, FrPs finanspolitiske talsmann, Ketil 
SolvikOlsen og Knut Brundtland, konsernsjef i 
ABG Sundal Collier stilte til debatt: «Hvor står 
kjønnskvotering nå?»
 Seminaret «Evalg i et demokratisk per
spektiv» markerte avslutningen på prosjektet 
«Evaluering av forsøket med evalg» på Litteratur
huset 12. september. Statssekretær i Kommunal og 
regionaldepartementet, Dag Henrik Sandbakken, 
åpnet seminaret. I tillegg til forskere fra institut
tet og Norsk Regnesentral holdt Ben Goldsmith 
fra International Foundation for Electoral  
Systems (IFES) et innlegg om det norske forsøket 
sett opp mot internasjonale valgstandarder. 

Publikasjoner
I 2012 skrev instituttets forskere 19 kronikker og 
innlegg i dagspressen. Den klart største aktivi
teten er likevel vitenskapelige artikler og bøker, 
og i 2012 publiserte vi 61 vitenskapelige bok og 
tidsskriftsartikler. Instituttet har også en egen 
rapportserie, og administrerer rapportserien til 
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor. Vi utga seks rapporter i begge seriene i 
2012. 
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tidssKrifter

Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet er et vitenskapelig tids
skrift som publiserer forskningsbaserte artikler 
om arbeidslivet i Norge og Norden. Empiriske 
studier er dominerende. Viktige tema er arbeids
livsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, 
arbeidsforhold og utdanning. Søkelys på arbeids-
livet henvender seg til forskere, utredere, saks
behandlere og beslutningstagere i næringsliv og 
forvaltning, samt partene i arbeidslivet. 
 Nylig utgitte artikler er for eksempel Ana-
lyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet 
dagpengeperiode (Nina Skrove Falch, Inés Hardoy 
og Knut Røed) og Om konsentrasjonen av formue i 
Norge over tid (Marianne Nordli Hansen). 
 Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget 
med støtte fra Arbeidsdepartementet og Norges 
forskningsråd. Det kommer ut i papirutgave og 
elektronisk tre ganger i året. 
 Den elektroniske versjonen av tidsskriftet 
er tilgjengelig for skjermlesning kort tid etter 
trykking på www.samfunnsforskning.no. Artikler 
kan kjøpes for nedlasting og utskrift på www.
idunn.no    
 Institutt for samfunnsforskning bemanner 
hele redaksjonen: Liza Reisel (redaktør), Harald 
DaleOlsen (redaktør), Erling Barth, Marianne 
Røed og Pål Schøne. Redaksjonssekretær er Gerd 
Granhaug.
 Kontakt redaksjonen på epost: 
spa@samfunnsforskning.no  

Comparative Social Research 
På tross av den voksende bevisstheten om 
globalisering foregår hoveddelen av empirisk 
samfunnsvitenskapelig arbeid innenfor rammene 
av det Stein Rokkan betegnet som «nasjonal em
pirisme». Årboken Comparative Social Research 
søker å styrke den internasjonale orienteringen i 
samfunnsvitenskapene.
 Comparative Social Research er en årbok 
redigert av Institutt for samfunnsforskning i 
samarbeid med Institutt for sosiologi og sam
funnsgeografi  ved Universitetet i Oslo (UiO). 
Utgivelsene ivaretar et fl erfaglig perspektiv, og 
kan være enten teoretisk, empirisk eller anvendt 
orientert. Tema som tas opp er:  

•	 familie og kjønnsforskning
•	 sivilsamfunn
•	 eierskap og lønnsdannelse     

Tittelen på 2012utgaven er Firms, Boards and 
Gender Quotas: Comparative Perspectives. Tema 
er loven som regulerer kjønnsbalansen i børsno
terte selskaper i Norge. Flere europeiske land har 
innført lignende lover. Boken drøfter de økono
miske konsekvensene for selskapene og hvorfor 
lover som regulerer kjønnsbalanse har blitt ulikt 
mottatt i ulike land. 
 Ansvarlig redaktør er Fredrik Engelstad, 
professor i sosiologi ved UiO. Medredaktører er Lars 
Mjøset (UiO), Grete Brochmann (UiO), Mari Teigen, 

Bernard Enjolras og Kristian Berg Harpviken (PRIO). 
 Serien gis ut på forlaget Emerald Group 
Publishing Limited.
 Kontakt redaksjonen på epost: 
fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS)
Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) presente
rer resultater fra dagsaktuelle samfunnsviten
skapelige undersøkelser for et bredere publi
kum. Hovedvekten ligger på fagartikler basert 
på original empirisk og/eller teoretisk analyse 
på høyt faglig nivå. Tidsskriftet formidler også 
forskningskommentarer, symposier samt debatt
innlegg og bokomtaler. Tematisk spenner tids
skriftet svært vidt, og bidragsyterne kommer fra 
alle samfunnsvitenskapelige disipliner – sosiologi, 
statsvitenskap, sosialantropologi, samfunns
økonomi, medievitenskap m.fl . TfS tar imot 
bidrag på alle skandinaviske språk.

 Artikkelmanuskripter blir vurdert av to 
anonyme konsulenter for å sikre at publiserte 
artikler holder et godt faglig nivå. TfS er det 
eneste norske samfunnsvitenskapelige tids
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Forskning og formidling

bøKer

 Det norske flernivådemokratiet  
Demokratiet i Norge utspiller seg både på statlig 
og lokalt nivå. Hva rikspolitikerne gjør påvirker 
det som skjer lokalt – og omvendt. En sentral 
problemstilling er spenningsforholdet mellom 
nasjonal styring og lokalpolitisk handlefrihet. 
 Det norske flernivådemokratiet handler om 
ulike former for styring og påvirkning mellom 
statlig og lokalt nivå. Forholdet mellom stat og 
kommune varierer mellom ulike saksfelt, og boken 
tar spesielt opp eldreomsorg og miljøvern. Boken 
bringer sammen perspektiver fra rettsvitenskap 
og statsvitenskap (partiforskning samt offentlig 
politikk og administrasjon).
 Boken er redigert av Marit Reitan, Jo Saglie 
og Eivind Smith og er en sluttrapport fra prosjektet 
«Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal 
oppfølging av nasjonal politikk i Norge». Prosjektet 
ble finansiert av Norges forskningsråd, og resul
terte blant annet også i artiklene: 
•	 «Inside the Black Box: Parties as Multilevel 

Organizations in a Unitary State» i West  
European Politics. Forfattere er Elin Allern 
ved Universitetet i Oslo og Jo Saglie ved  
Institutt for samfunnsforskning. 

•	 «Linkage in multilevel party organizations: the 
role(s) of Norwegian regional party branches», 
som publiseres i Regional and Federal Stu
dies. Forfattere er Erik Aarebrot og Jo Saglie, 
Institutt for samfunnsforskning.   
 

Immigration Policy and the  
Scandinavian Welfare State 19452010

Immigration Policy and the Scandinavian Welfare 
State 1945-2010 er basert på boken Velferdens 
grenser, Innvandringspolitikk og velferdsstat i 
Skandinavia 1945-2010 (2010). Begge bøkene er 
forfattet av professor ved Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Grete 
Brochmann og Anniken Hagelund, forsker I ved 
Institutt for samfunnsforskning.  
 Boken er utgitt i serien Migration, Diasporas 
and Citizenship på forlaget Palgrave Macmillan. 
Det viser at interessen for sammenliknende 
skandinavisk velferdsforskning er stor, også 
utenfor Norden.  
 Boken drøfter utviklingen av etterkrigstidens 
immigrasjonspolitikk i Norge, Sverige og Danmark 
og har et historisk perspektiv. Utgangspunktet er 
velferdsstaten: Hvordan takler stater med gene
røse og inkluderende velferdsordninger og sterk 
vektlegging av likebehandling, økt immigrasjon og 
økende ulikhet?  
 Casestudier og komparative og historiske 
analyser viser at det er betydelige politiske og 
strategiske forskjeller mellom de tre nordiske 
landene: Sverige peker seg ut som liberalt,  
Danmark som restriktivt og Norge befinner seg  
et sted midt mellom. 

Anniken HagelundJo Saglie
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