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Om instituttet  Årsmelding 2015

Mål: 
Institutt for samfunnsforskning skal være et ledende 
miljø nasjonalt og en attraktiv samarbeidspartner inter-
nasjonalt på forskningsområdene arbeidsliv, samfunnsliv 
og politikk.

Virksomhetsidé: 
Institutt for samfunnsforskning skal være en møteplass 
for grunnforskning og anvendt forskning.  Forskningen 
skal frembringe kunnskap og forståelse på områder 
som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i 
nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Verdier: 
Forskningen skal være faglig uavhengig, kreativ,  
samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå.
 

1.1  OM INSTITUTTET

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse. 
Instituttet ble opprettet i Oslo i 1950, og fylte 65 år i 2015.

• Instituttet er organisert i fire forskningsgrupper. 
Pål Schøne leder forskningsgruppen  
Arbeid og velferd, Liza Reisel leder forsknings-
gruppen Likestilling, integrering, migrasjon,  
Kari Steen-Johnsen leder forskningsgruppen 
Politikk, demokrati, sivilsamfunn og Anne Skevik 
Grødem leder forskningsgruppen Velferdspolitikk.  

• Direktør i 2015 var Ann-Helen Bay. Hun var 
direktør frem til 31.1.2016. Anne Kari Lande Hasle 
var konstituert direktør fra 1.2.2016 til 19.4.2016.           
Tanja Storsul tiltrådte som ny direktør 20.4.2016. 

• Administrasjonsleder frem til september 2015 
var Yngve Davidsen. Han gikk ut i permisjon i 
september, og Tove Sollunn tok over som 

       administrasjonsleder. 

VI FORSKER PÅ SYV 
HOVEDTEMA: 

Arbeid

Sivilsamfunn

Velferd

Likestilling

Migrasjon

Valg og 
demokrati

Digitale 
medier
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Årsmelding 2015  Direktøren har ordet

1.2  DIREKTØREN HAR ORDET

Samfunnsutfordringer og forskningskvalitet  

Institutt for samfunnsforskning fylte 65 år i 2015. Siden opprettelsen har vi bidratt med 
akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. 2015 har 
vært et godt år for instituttet med flere nye prosjekter, høyt publiseringsnivå og aktivt 
formidlingsarbeid. Økonomien er god og gir grunnlag for vekst og nyrekruttering. 

er grunnlaget for hele vår virksomhet at den akade-
miske kvaliteten er høy. Vi legger derfor stor vekt på at 
forskningen vår skal nå frem i fagfellevurderte publi-
kasjoner og fora. 

Instituttet har flere gode og produktive år bak seg, 
men står også overfor utfordringer. Blant annet for-
andrer strukturendringene i forsknings- og utdan-
ningssektoren våre rammebetingelser, og kravene om 
EU-finansiering øker. Instituttet har i 2015 gjort et godt 
arbeid for å videreutvikle instituttet for å møte slike 
utfordringer. 

Som ny leder ved Institutt for samfunnsforskning ser 
jeg frem til å fortsette dette arbeidet, samtidig som 
vi fremdeles skal levere samfunnsrelevant forskning av 
høy kvalitet.

Tanja Storsul
- direktør

Direktør 
Tanja Storsul

Forskningen ved instituttet tar opp sentrale samfunns-
utfordringer. Våre nye prosjekter i 2015 inkluderer 
blant annet prosjekter om ytringsfrihetens grenser, in-
tegrasjon av andregenerasjons innvandrere og kjønns-
forskjeller i yrkes- og sektormobilitet. Her bidrar insti-
tuttet med forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet. 

Denne kombinasjonen av samfunnsrelevans og forsk-
ningskvalitet kjennetegner virksomheten ved institut-
tet. I et forskningspolitisk landskap der nasjonale og 
europeiske forskningsmyndigheter legger vekt på at 
forskning skal bidra til å løse de store samfunnsutfor-
dringene, gir dette oss et strategisk godt utgangspunkt. 

På Institutt for samfunnsforskning er vi stolte av at vår 
forskning utgjør en forskjell, og at våre resultater vekt-
legges i politikkutforming og i samfunnsdebatten. Vi 
jobber aktivt med å formidle våre funn og analyser til 
beslutningstakere og allmennheten gjennom semina-
rer, rapporter, kronikker, tidsskrifter og bøker. Samtidig 
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Styrets beretning  Årsmelding 2015

1.3  STYRETS BERETNING

Institutt for samfunnsforskning ble stiftet i 1950. Instituttets visjon 
er i dag som ved etableringen å utvikle samfunnsforskningen for 
å bidra til et bedre samfunn. Vår virksomhetsidé er å være en 
møteplass for grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen 
skal holde et høyt faglig nivå, og den skal være innrettet mot å 
frambringe kunnskap om påtrengende problemer i samfunnet.

Instituttet har over tid utviklet en forskningsporte- 
 følje som avspeiler sentrale utfordringer i samfunnet 
innenfor samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. I 2015 har 
instituttet blitt tildelt 3 store prosjekter innenfor 
Forsk ningsrådets Velferd, Migrasjon, og Arbeid (VAM)- 
program. Tematisk spenner disse prosjektene fra inte-
grering av innvandreres etterkommere og overgang 
mellom utdanning og arbeid, til den norske velferds-
miksen i komparativt perspektiv. De gjenspeiler insti-
tuttets samfunnsrelevans og akademiske kvalitet.

I 2015 har instituttet igangsatt et internt strategiarbeid 
med sikte på å være best mulig rustet for å møte 
endringene i omgivelsene og i rammebetingelsene, 
med vekt på innretning mot økt internasjonalisering 
av finansiering og krav til forskningssamarbeid. 
 Arbeidet med å innføre nye informasjonssystemer 
som for  eksempel CRIStin og med å forbedre adminis-
trasjonens evne til å kommunisere i en stadig mer 
kompleks digital offentlighet, har vært intensivert. 
Som en følge av omstilling av forskningsorganisasjo-
nen i 2014 og for å sikre instituttets ledelseskompe-
tanse, har det vært gjennomført et internt lederut vik-
lingsprogram med bistand fra Deloitte.

Det har vært et produktivt forskningsår. Instituttets 
forskere har vært forfattere, medforfattere eller redak-
tører av 8 bøker og 83 vitenskapelige artikler i norske 
og internasjonale tidsskrifter eller antologier. Det ble 

avholdt 10 seminarer i egen regi, og instituttets forsk-
ere hadde ansvar for syv større konferanser som ble 
arrangert eksternt. I tillegg kommer skriftlig populær-
vitenskapelig formidling i ulike fora, blant annet gjen-
nom 21 kronikker og artikler i norske aviser. To av våre 
stipendiater disputerte i løpet av året og fikk godkjent 
sine avhandlinger.

I samarbeid med Universitetsforlaget utgir instituttet 
Tidsskrift for samfunnsforskning (fire hefter pr. år) og 
Søkelys på arbeidslivet (tre hefter pr. år).

Det ble utført 51,94 årsverk i 2015, hvorav 37,27 forsk-
er årsverk. Per 31. desember 2015 var 65 medarbeidere 
ansatt ved instituttet. 57 var ansatt i vitenskapelige 
stillinger, hvorav 9 i bistilling og 7 i midlertidig stilling. 
Forskerstaben fordeler seg på 53,19 prosent kvinner 
og 46,81 prosent menn. Administrasjonen teller 62,50 
prosent kvinner og 37,50 prosent menn. Instituttet eier 
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Anne Kari Lande Hasle
kst. direktør

Halvor Mehlum
styremedlem

Espen Ytreberg
styremedlem

Marit Reitan
styremedlem

Marjan Nadim
styremedlem

Jo Saglie
styremedlem

Laila Stange
styremedlem

Oslo 14. mars 2016

Bak fra venstre:                           
Guro Ødegård, Halvor Mehlum 
og Anne Kari Lande Hasle
Foran fra venstre:                     
Espen Ytreberg, Mari Reitan, 
Evind Smith, styreleder, 
Ann-Helén Bay, direktør            
og Jo Saglie

Munthes gate 31 / Fuglehauggaten 6 med tilhørende 
bygningsmasse, som huser instituttets kontorer og 
felles arealer samt noen utleide kontorer.

Sykefraværet i 2015 var 2,5 prosent. Skader eller ulyk-
ker i forbindelse med arbeidet er ikke konstatert. Det 
er ikke noe i instituttets virksomhet som forurenser 
det ytre miljø.

Den samlede omsetningen i 2015 var på kroner 
81.127.325. Det ordinære årsresultatet viser et over-
skudd på kroner 1.497.148, og etter skatt kr 1.354.706.

Instituttets økonomi er solid, og forutsetningene for 
fortsatt drift er etter styrets oppfatning til stede.

Eivind Smith
- styreleder

Eivind Smith
styreleder
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Bak fra venstre: Eirin Konstad Nilsen, Ingunn Rasmussen Sørlie og Jon Haakon Hustad
Foran fra venstre: Kari Brun Ågotnes (fra mai 2015), Solvor E. Ardem (fra august 2015), Tove Sollunn, 
Katrine Denstad og Vegard Kleiven
Ikke til stede: Lillian Lund (sluttet august 2015), Christina Hoelgaard Stoltenberg (resepsjonist og 
vitenskapelig assistent frem til september 2015) og Sidsel Greve (sluttet juli 2015)

1.4  ADMINISTRASJONEN
Ansatte i administrasjonen

Ansatte i administrasjonen  Årsmelding 2015
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2.1  INNTEKTER

Den høye andelen prosjekter som finansieres av Norges forskningsråd (NFR),                         
understreker instituttets sentrale akademiske stilling på sine fagområder. 

NFR-prosjektenes andel av omsetningen har steget 
— fra 44% i 2014 til 50% i 2015. Grunnbevilgningens 
andel av omsetningen er 13%. Blant departement ene
er Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og  inklu-
deringsdepartementet, Kommunal- og moderniserings-
departementet samt Arbeids- og sosial departementet 
våre største oppdragsgivere.

Inntekter   Årsmelding 2015

NFR-prosjekter 50%

Grunnbevilgning 13%

Leieinntekter/rapportsalg 1%

Departementer og            
direktorater 28%

Internasjonale 
oppdragsgivere 3%

Andre 5%
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Årsmelding 2015  Regnskap

2.2  REGNSKAP

Resultatregnskap pr. 31.12.2015

2015 2014

Driftsinntekter og driftskostnader Hele kroner Hele kroner

Grunnbevilgning  10 577 001 
 

10 587 000 

Prosjekter  69 970 084  63 661 849 

Annen driftsinntekt  580 240  1 137 567 

Sum driftsinntekter 81 127 325 75 386 416

Lønnskostnader m.m. 44 159 028 32 333 761

Avskrivn. bygninger, tomt, driftsmidler 543 258 649 433

Prosjekt- og driftskostnader 35 423 556 34 951 050

Sum driftskostnader 80 125 842 67 934 245

 

Driftsresultat 1 001 483 7 452 171

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt 495 665 740 886

Resultat før skattekostnad 1 497 148 8 193 057

Skattekostnad på ordinært resultat 142 442 -2 045 216

Årsresultat 1 354 706 10 238 273

Overføringer

Avsatt til driftsfond  1 354 706  10 238 273 

Sum overføringer  1 354 706  10 238 273 
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Regnskap   Årsmelding 2015

Eiendeler 2015 2014

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger  18 899 000  19 317 600 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  612 834  684 700 

Sum varige driftsmidler  19 511 834  20 002 300 

Sum anleggsmidler  19 511 834  20 002 300 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer  4 181 793  4 715 941 

Andre fordringer  2 035 538  1 085 326 

Sum fordringer  6 217 331  5 801 268 

Aksjer og andeler  10 361 888 -

Bankinnskudd  45 399 907  45 306 319 

Sum omløpsmidler  61 979 125  51 107 587 

Sum eiendeler  81 490 959  71 109 887 

Egenkapital og gjeld

Egenkapital    

Grunnkapital  5 374 000  5 374 000 

Driftsfond  35 288 188  25 465 892 

Sum egenkapital  40 662 188  30 839 892 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser  -    8 467 590 

Utsatt skatt  117 814 0

Sum avsetning for forpliktelser  117 814  8 467 590 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  7 952 149  5 555 635 

Betalbar skatt  24 628  -   

Skyldig offentlige avgifter  4 345 120  3 213 399 

Annen kortsiktig gjeld  28 389 060  23 033 370 

Sum kortsiktig gjeld  40 710 957  31 802 405 

Sum gjeld  40 828 771  40 269 995 

Sum egenkapital og gjeld  81 490 959  71 109 887 

Balanse pr. 31.12.2015
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IFS årsmelding 2015  Balanse

FORSKNINGSTEMAER

Årsmelding 2015
Institutt for samfunnsforskning 3



16

For samfunnet er høy sysselsetting av stor betydning 
for verdiskaping og materiell velstand – det er med på 
å danne et trygt økonomisk grunnlag for samfunns-
utviklingen. Men til tross for at sysselsettingen i Norge 
er høy, opplever stadig flere at det er vanskelig å få 
jobb, eller at de støtes ut av arbeidslivet.

Arbeidsliv har alltid vært et sentralt forskningstema 
ved Institutt for samfunnsforskning. En rød tråd gjen-
nom mer enn 60 års forskning er hvordan goder og 
ulemper fordeles ved aktiv deltagelse i yrkesarbeid. 
De senere årene har også samspillet mellom arbeidsliv, 
offentlig inntektssikring og utdanningssystemet blitt 
viktige temaer.  

I 2015 har vi forsket på en rekke problemstillinger.      
Betydningen av migrasjon for det norske arbeids-
markedet er en sentral del av vår arbeidslivsforskning. 
Vi har studert migrasjon og hvilken effekt migrasjons-
politikk har på migrasjonsstrømmer. Blant annet viser 
våre analyser at den høye arbeidsinnvandringen til 
bygg- og anleggsnæringen har redusert antall søk-
nader til yrkesfagsutdanningene som leder til jobber 
innen dette feltet. 

Vi har gjennomført forskning om hvilken betydning 
det å ha små barn har for kjønnssegregering mellom 
offentlig og privat sektor, og vi har studert kjønnsfor-
skjeller i avkastning av utdanning. Vi har undersøkt 
hvordan lønnsforskjeller og lønnsulikhet oppstår mel-
lom og i bedrifter. Overgangen mellom utdanning og 
arbeid i de nordiske landene er undersøkt, og vi har 
analysert hvilken betydning kjønnsroller har for jenters 
og gutters karakterer og utdanningsvalg på videre-
gående skole. I 2015 har vi også studert omfang og 
effekter av arbeidsgiveres tiltak rettet mot arbeids-
takere med svekket helse, og hvordan tiltakene påvir-
ker  sykefravær og uførhet. Resultatene viser at effekt-
ene på sykefravær og uførhet er svært små. 

Videre har vi forsket på vedvarende mannsdominans 
i topposisjoner i norsk næringsliv. Våre analyser viser 
blant annet at reguleringen av kjønnsbalanse i styrer i 
liten grad har fremmet kvinners karrieremuligheter og 
rekrutteringen av kvinner til topplederstillinger i disse 
virksomhetene.   

— verdiskaping og selvutfoldelse
3.1  ARBEID

Det er bred politisk enighet om at arbeidslivet er like viktig for 
at samfunnet skal fungere, som det er for den enkeltes velferd og 
levekår. Deltagelse i arbeidslivet gir inntekt og dermed økonomisk 
selvstendighet. Mange opplever arbeidslivet som en viktig arena 
for selvrealisering og utfoldelse. 

Arbeid   Årsmelding 2015
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Årsmelding 2015  Velferd

Vi undersøker hvilke virkninger eksisterende ordninger 
har for ulikhet og arbeidsmarkedsdeltagelse, og på 
samspillet med den velferdsproduksjonen som skjer i 
arbeidsmarkedet, i familiene og i frivillig sektor.

I pågående prosjekter studerer vi de politiske 
 prosessene bak reformer i sentrale trygdeordninger 
som alderspensjon og helserelaterte ytelser. Hvilken 
betydning har organiseringen av den politiske beslut-
ningsprosessen, posisjoneringen til sentrale aktører og 
den virkelighetsforståelsen og verdiorienteringen som 
kommer til uttrykk i det politiske ordskiftet? Hvilken 
rolle spiller partiene, partene i arbeidslivet og de frivil-
lige organisasjonene? Videre studerer vi  befolkningens 
holdninger til velferdspolitikk. Hva betyr innvandring 
og økonomisk globalisering for oppslutningen om vel-
ferdsstaten? Hvordan varierer opinionsdannelsen med 
den nasjonale og lokale konteksten?

Et annet sentralt temaområde er privatisering og 
 konkurranseutsetting av velferdstjenester. I de nord-
iske landene har det de siste årene skjedd betydelige 
endringer i samspillet mellom offentlig, kommersiell 
og ideell tjenesteproduksjon. Vi ønsker å kaste lys over 
virkningene av alternative modeller og veivalg med 
utgangspunkt i et ideal om aktivt medborgerskap. 

Vi studerer også effektene av velferdspolitikken. 
Blant de spørsmålene vi prøver å finne svar på, er: 
Virker  arbeidsmarkedstiltak? Hvilke konsekvenser 
har  pensjonsreformen for økonomisk bærekraft og 

 inntektssikring i alderdommen? Hvordan påvirker 
trygdeordningene arbeidstilbudet og virksomhetenes 
etterspørsel etter lavt kvalifisert arbeidskraft? Hvilke 
effekter har ulike inkluderingstiltak for innvandrere?

Institutt for samfunnsforskning har i perioden 2010–
2015 vært hovedsete for et strategisk prosjekt om 
trygdeforskning: Trygd i kontekst. Prosjektet ble av-
sluttet i 2015 med publiseringen av boka «For  mange 
på trygd? Velferdspolitiske spenninger», der flere 
ISF-forskere bidro. Det sentrale temaet i boka er spen-
ningen mellom hensynet til fordeling og hensynet til 
økonomisk effektivitet. 

Instituttet har to prosjekter som inngår i Forsknings-
rådets evaluering av pensjonsreformen, der vi ser 
både på fordelingsvirkninger av reformen og på de 
politiske prosessene som gjorde reformen mulig. Et 
nytt, større prosjekt om innvandring og holdninger til 
velferd startet opp i 2015. Et annet prosjekt med til-
svarende tematikk er i avslutningsfasen. Forskere ved 
instituttet gjennomfører også et skandinavisk kom-
parativt prosjekt som ser på hvordan velferds politikk, 
fordeling av kontrakter til offentlige, private og  
ideelle velferdstjenesteytere og aktive medborgerrol-
ler henger sammen.

3.2  VELFERD
— organisering og virkninger av offentlig politikk

Offentlige overføringer og offentlig tjenesteproduksjon har 
stor betydning for hvordan mennesker i Norge lever livene 
sine. Endringer i velferdspolitikken spiller en avgjørende rolle 
for samfunnsutviklingen. Ved Institutt for samfunnsforskning 
forsker vi på de politiske, sosiale og økonomiske drivkreftene bak 
velferdsstatens utvikling. 
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Årsmelding 2015

Arrangementene ved Institutt for samfunnsforskning er populære
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Årsmelding 2015  Likestilling

Endringene har funnet sted over store deler av verden, 
med Norge og de andre nordiske landene i fremste 
rekke. Men til tross for viktige endringer preges bildet 
på noen områder av stillstand, stabilitet og fravær av 
likestilling.  

Forskning på likestilling og kjønnsforskjeller i lys av vel-
ferdspolitikk, arbeidsmarked, familieliv og integrering 
har stått sentralt ved Institutt for samfunnsforskning 
siden 1960-tallet. Denne forskningstradisjonen utgjør 
den plattformen instituttet bygget CORE — Kjernemiljø 
for likestillingsforskning — på. Innenfor de nevnte  
likestillingsfeltene er vi opptatt av hvordan kjønn veves 
sammen med andre ulikhetsskapende dimensjoner, 
som etnisk bakgrunn, alder, klasse og funksjonsevne.

COREs tredje år har vært preget av bokutgivelse, nye 
og spennende forskningsprosjekter og populærviten-
skapelig debatt.

Sentrale aktiviteter i 2015 inkluderer utgivelsen av og 
debatten rundt boken «Virkninger av kjønns kvotering 
i norsk næringsliv». I mai huset instituttet også et 
nordisk nettverks møte om kjønnsdelte utdanning-
sløp og arbeidsmarkeder i de nordiske landene. Som 
ledd i vårt nasjonale arbeid, arrangerte vi i juni 2015 
konferansen Glasstaket: Metaforen og  mekanismene, 
i samarbeid med forskere og  næringslivsaktører i 
Trondheim. Likestillingsforskningen ved instituttet er 
også opptatt av problemstillinger som peker utover 
Norges grenser. Høsten 2015 var forskningen på euro-
peisering av norsk likestillings politikk og eksport av 
norsk likestillingspolitikk tema for en faglig workshop
avholdt på Litteraturhuset. 

Institutt for samfunnsforsknings publikasjon Søke-
lys på arbeidslivet hadde i 2015 et spesialnummer 
om likestilling. Her kunne man blant annet lese om  
hvilken effekt tidlig barnehagestart har på barns lese- 
og regneferdigheter, kjønnsforskjeller i avkastning 
av utdanning mellom kvinner og menn, og offentlig  
sektors tiltrekning på kvinner. I tillegg ble nye funn  
presentert om hvilken betydning holdninger har for 
kjønnsforskjeller i sykefravær, og hvor mye barn betyr for  
kvinners og menns sykefravær.

I 2015 har CORE knyttet til seg en masterstudent 
som skriver oppgave om europeisering av norsk like-
stillingspolitikk.

Norske topplederposisjoner er stadig svært manns-
dominerte, det gjelder særlig i næringslivet. I det  
kommende året vil CORE etablere et måleinstrument 
som skal følge utviklingen i kjønnsbalansen i topp-
sjiktet i norsk næringsliv. På oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet skal vi undersøke kjønnsforskjel-
ler i yrkes- og sektormobilitet i arbeidsmarkedet. Vi  
planlegger også i tiden fremover å bidra med likestil-
lingsperspektiver inn i forskningen på den pågående 
flyktningsituasjonen og på integreringsprosesser.

Vi er også involvert i den nye lederskapsundersøkelsen 
og vil i 2016 analysere norske topplederes holdninger 
til likestilling og etnisk mangfold. Særlig er vi opptatt 
av hva det er enighet og uenighet om — og av hvor-
dan holdningene varierer mellom elitegruppene og  
mellom kvinner og menn innen disse. 

3.3  LIKESTILLING

Likestillingsutviklingen utgjør en av vår tids største sosiale og 
økonomiske fremskritt. Kvinner deltar nå i nesten like stor grad 
på arbeidsmarkedet og i politikken som menn, og stadig flere 
kvinner er økonomisk uavhengige. Menns deltakelse i omsorg for 
egne barn og i husarbeid i familien er også økende. 
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Hvorvidt disse ressursene omsettes til muligheter i 
mottakersamfunnet, vil avhenge av en rekke forhold, 
som enkeltindividers og familiers evne og vilje til  
tilpasning, vedvarende bånd til hjemlandet, og stor-
samfunnets evne og vilje til inkludering. Forflytning-
ene over landegrenser skaper derfor både utfordringer 
og muligheter — for de som reiser og for samfunnene 
de kommer til.

Ved Institutt for samfunnsforskning har vi studert 
 migrasjon siden slutten av 1960-tallet. Vi har over tid 
fulgt ankomst og integrasjon av nye innvandrer grupper 
og etter hvert deres etterkommere. Stor oppmerk-
somhet har vært viet utviklingen av  innvandrings- og 
integrasjonspolitikken, samt statsborgerskapslovgiv-
ningen, både i Norge og i Europa. 

I 2015 har vi bidratt til forskning på migrasjon og inte-
grering innen mange ulike felt. Vi har studert hvilken 
betydning migrasjonspolitikk har for migrasjonsstrøm-
mer. Vi har gjennomført forskning på assistert retur, 
tiltak mot tvangsekteskap, mindreårige asylsøkere 
og ofre for menneskehandel. Vi har også bidratt med 
studier av etniske minoriteters deltagelse i offentlig 
debatt, og studier av hvordan irregulær migrasjon 
 debatteres i norske, franske og amerikanske medier.

Forskningen på migrasjon og integrasjon ved  
Institutt for samfunnsforskning er også knyttet tett 
til  inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdan-
ning og arbeidsliv. Vi har studert hvordan innvandring 
 påvirker norske ungdommers valg av utdanning, om 
innvandrere «smører» arbeidsmarkedet ved å være 

mer fleksible i arbeidsmarkedet enn nordmenn er 
når de mister jobben, og om arbeidsinnvandring fra 
Øst-Europa bidrar til at det dannes «innvandrernisjer» 
i deler av arbeidsmarkedet. 

Mange av våre studier skjer i skjæringsflaten til kjønns- 
og likestillingsforskningen, der for eksempel spørsmål 
om diskriminering står sentralt. Studier som kobler 
innvandring og velferdsstat, har vært en særlig satsing 
de senere år. De siste årene har vi også vært opptatt 
av å studere migrasjon og integrering i et husholds-, 
generasjons- og familieperspektiv. Relevansen av slike 
perspektiver blir tydelig for eksempel i undersøkelser 
av konsekvensene av transnasjonale ekteskaps mønstre 
og barns rettighetssituasjon. Denne forskningen inklu-
derer også sentrale aspekter ved barne- og familiepo-
litikken. 

I 2015 har vi lyktes å få finansiering til store, nye 
forskningsprosjekter. Blant disse er statsborgerskaps-
lovgivning og integrering i Skandinavia samt inkor-
porasjonsmønstre blant etterkommere av innvandre-
re. De langsiktige konsekvensene av innvandring til 
 Norge vil i særlig grad undersøkes ved at vi ser på 
etterkommere av innvandrere og deres tilpasninger til 
norsk arbeids- og samfunnsliv. 

I årene fremover vil instituttet fortsette å utvikle 
 migrasjons- og integreringsforskningen ved å  
knytte likestilling, frivillig sektor, arbeidsmarked og 
velferdspolitikk opp mot utfordringene ved en økende 
migrasjon til Norge og Europa. 

3.4  MIGRASJON OG INTEGRERING

Internasjonal migrasjon innebærer at mennesker krysser lande-
grenser og etablerer seg i nye land. De som kommer vil ofte ha 
viktig kompetanse, og de vil ha kulturelle, sosiale og økonomiske 
ressurser fra hjemlandet.  
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Siden 1957 har forskere ved instituttet studert velger-
atferd, politisk deltagelse og offentlig opinion i tilknyt-
ning til stortingsvalgene, samt deltatt i samarbeid med 
 tilsvarende undersøkelser i andre land. En lang serie 
av landsomfattende intervjuundersøkelser danner 
grunnlag for inngående analyser av langtidstrender og  
aktuelle endringsprosesser. Studien av stortingsvalget 
i 2013 ble gjennomført i samarbeid med flere norske 
fagmiljøer, og publisert i boken «Valg og velgere. En 
studie av stortingsvalget 2013».

Politiske partier og politisk representasjon har også 
lenge vært et sentralt forskningstema. I boken  «After 
the Mass Party» — et samarbeid mellom forskere ved 
instituttet og ved Universitetet i Oslo — studeres det 
ved hjelp av data over 30 år om partiene fortsatt 
 representerer sine velgere på tilfredsstillende måter. I 
den internasjonale forskningslitteraturen er påstanden 
at medlemsflukt og statsstøtte har ført til at partienes 
evne til å representere folkeviljen i politiske organer er 
kraftig svekket. Denne boken sår tvil om holdbarheten: 
Partiene her hjemme evner fortsatt å speile sine vel-
geres synspunkter i sentrale politiske stridsspørsmål. 

I 2015 ble det gjennomført et innovativt forsknings-
prosjekt hvis formål er å frembringe ny kunnskap om 
valgdeltagelse. Instituttet for samfunnsforskning stod 
bak en serie eksperimenter med tiltak som skulle mo-
bilisere velgere til å stemme ved 2015-valget. Ved hjelp 
av data fra manntallet og tilfeldig trukne eksperiment- 
og kontrollgrupper er det mulig å måle den kausale ef-
fekten av hvert enkelt tiltak. Prosjektet gir oss konkret 
kunnskap om hvilke tiltak som virker, og mer generell 
kunnskap om hva som gjør at noen stemmer og andre 
sitter hjemme på valgdagen. Resultater fra prosjektet 
blir publisert i  løpet av 2016. 

Siden 1995 har vi studert utviklingen av medborgernes 
engasjement i — og interesse for — lokaldemokratiet 

gjennom egne lokalvalgundersøkelser. I 2015 ble den 
sjette undersøkelsen av denne typen gjennomført av 
Institutt for samfunnsforskning. Undersøkelsen ble 
også utvidet med en valgkampstudie, som fulgte et 
panel av velgere gjennom ukene før valget i septem-
ber 2015. Resultatene av undersøkelsen blir publisert i 
en bok som kommer ut våren 2017.

Siden 2009 har forskere fra instituttet også deltatt  
i forskning om valg til Sametinget. Sametingsvalget  
i 2013 studeres i samarbeid med forskere fra Sverige, 
som også hadde sametingsvalg i 2013. Flere publikasjo-
ner fra dette prosjektet er under arbeid og blir  publisert 
i 2016. Vi deltar også i internasjonalt  samarbeid om 
urfolks deltagelse og representasjon mer generelt. 
Dette resulterte i publikasjon av boken «Indigenous  
Politics. Institutions, Representation,  Mobilisation», med  
bidragsytere fra en rekke land, i 2015. 

Det norske demokratiet er arena for ulike forsøk der 
demokratiske innovasjoner prøves ut, som internett-
valg og stemmerett for 16-åringer. Begge forsøkene er 
blitt evaluert av forskergrupper ledet fra Institutt for 
samfunnsforskning. Resultatene fra den siste evalue-
ringen av stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 
2015 blir publisert i november 2016. Disse prosjektene 
viser hvordan praktisk nytteverdi for oppdragsgivere 
kan forenes med internasjonalt samarbeid og inter-
nasjonal publisering, siden det i utlandet er betydelig 
interesse for disse forsøkene.

Kommunereform er et sentralt tema i det norske 
 lokaldemokratiet, og instituttet driver forskning 
på den  pågående reformprosessen. I 2015 ble en 
 rapport om lederskap og medvirkning ved kommune-
sammenslåing publisert. Instituttet deltar også i et 
større forskningsprosjekt om kommunereformen.

3.5  VALG OG DEMOKRATI

Valgforskning er en særlig viktig del av instituttets forskningsprofil. Mange av de mest 
 sentrale bidragene til denne forskningstradisjonen har gjennom flere tiår kommet fra 
forskere ved Institutt for samfunnsforskning. I dag er denne forskningen mer om fattende 
enn noen gang, og dekker alle demokratiske politiske valg i Norge.
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Bakerst fra venstre: Marte Strøm, Inés Hardoy,  
Kjersti Misje Østbakken og Marianne Røed

 Foran fra venstre: Janis Umblijs (ansatt fra 2016),   
Pål Schøne (forskningsleder), og Erling Barth

Ikke til stede: Harald Dale-Olsen,                                       
Anna Godøy og Øystein Hernæs

Fra venstre: 
Staffan Kumlin,  
Henning Finseraas,  
Anne Skevik Grødem,  
Axel West Pedersen  
og Trygve Gulbrandsen
Ikke til stede:  
Anniken Hagelund  
og Aksel Hatland

Forskerne våre  Årsmelding 2015

FORSKERNE 
VÅRE

ARBEID OG VELFERD

VELFERDSPOLITIKK
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Bakerst fra venstre:                  
Sarah Marie Jorunn Seehuus, 
Tordis Borchgrevink, 
Jan-Paul Brekke, Mari Teigen, 
Arnfinn H. Midtbøen  
og Jørn Ljunggren 
(fast ansatt fra 2016)
Foran fra venstre:  
Julia Orupabo,  
Sigtona Halrynjo, Marjan Nadim, 
Liza Reisel (forskningsleder), 
Ragni Hege Kitterød  
og Hilde Lidén 

Ikke til stede: 
Christina Hoelgaard Stoltenberg, 
Grete Brochmann,  
Hege Skjeie, Anne Lise 
Ellingsæter, 
Cathrine Holst,  
Kristine von Simson (sluttet mai 
2015), Anja Bredal (i permisjon)  
og Marit Eline Christensen 
(sluttet mai 2015)

Bakerst fravenstre:                 
Lawrence E. Rose, Håkon Solbu Trætteberg,                

Tor Bjørklund, Rune Slagstad,  Fredrik Engelstad, 
Jo Saglie, Øyvind Bugge Solheim  

0g Karl Henrik Sivesind

I midten fra venstre: 
Bernard Enjolras, Hanna Bugge, Stine Hesstvedt,  

Daniel Arnesen og Marte Winsvold

Foran fra venstre: 
Signe Bock Segaard, Synne Sætrang, Audun Fladmoe,

 og Kari Steen-Johnsen (forskningsleder)

Ikke til stede:  
Johannes Berg, Rune Karlsen, Bernt Aardal, 
Kjersti Thorbjørnsrud, Harald Baldersheim, 

Ådne Hindenes, Guro Ødegård og Dag Wollebæk  
som var i permisjon da bildet ble tatt

Årsmelding 2015  Forskerne våre

LIKESTILLING, INTEGRERING 
OG MIGRASJON

POLITIKK, DEMOKRATI OG SIVILSAMFUNN
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Sivilsamfunn  Årsmelding 2015

En betydelig del av sivilsamfunnsforskningen ved insti-
tuttet har siden 2008 vært utført innenfor rammen av 
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 
Senteret blir drevet i samarbeid med Uni Rokkansenter-
et. Kulturdepartementet er oppdragsgiver for senteret, 
sammen med flere andre departementer. I perioden 
2008–2013 gjennomførte senteret 35 forskningspro-
sjekter og publiserte 38 rapporter, 41 vitenskapelige 
artikler og seks bøker.

I 2013 ble senteret besluttet videreført frem til 2017. 
Det nye forskningsprogrammet har tre hovedtemaer: 
forutsetninger for deltakelse, sivilsamfunn og frivillig 
sektor i endring samt finansieringsordninger og andre 
rammevilkår. Senterets prosjektportefølje økte i 2014 
og 2015 med elleve nye forskningsprosjekter i tillegg 
til de opprinnelige. 

Disse omhandlet blant annet spørsmål om unges 
 politiske deltagelse, sivilsamfunnsdeltagelse og 
 folkehelse, frivillighetens rolle i beredskapsarbeid, og 
trossamfunnenes rolle som forebyggingsarena. 
(For ytterligere informasjon, se www.sivilsamfunn.no) 

Senterets forskere har også vært sentrale i utviklingen 
av kunnskapsgrunnlag for KS´ satsing på temaet 
utenforskap, gjennom utarbeidelse av temanoter og 
seminardeltagelse. Fra surveyundersøkelsen «Frivillig 
innsats» ble to rapporter lansert i 2015: «Betingelser 
for frivillig innsats – motivasjon og kontekst» og «Fri-
villig innsats i Norge 1998–2014». I tillegg ble rappor-
ten «Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på 
helse- og omsorgsfeltet» ferdigstilt. I 2015 styrket sen-
teret også sin populærvitenskapelige formidling gjen-
nom en ny publikasjonsserie kalt «Hovedfunn». Dette 
er korte oppsummeringer av forskjellige forsknings-
prosjekters viktigste resultater. Publikasjonene er 
ment å tjene som en ressurs for ulike brukergrupper 
som har behov for en rask oversikt over de viktigste 
forskningsresultatene, relevant for deres virke. Det er 
i 2015 produsert seks slike hovedfunn på ulike temaer. 

3.6  SIVILSAMFUNN
— nye  nasjonale  satsinger og internasjonalisering

Institutt for samfunnsforskning har i en årrekke forsket på sivil-
samfunn og frivillig organisering. Forskningen omfatter så vel 
institusjonelle endringstrekk og økonomiske rammebetingelser 
som endringer i individers tilknytning til frivillige organisasjoner. 

http://www.samfunnsforskning.no
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Sivilsamfunnsforskningen ved instituttet ble også 
styrket i 2013 gjennom tildeling av et større EU- 
prosjekt som skal frembringe kunnskap om hvordan 
frivillig sektor kan bidra til sosioøkonomisk utvikling i  
Europa. Prosjektet belyser spørsmål som: Hvordan 
kan den tredje sektor defineres og måles? Hvordan 
kan vi si noe om dens virkning på andre deler av 
 samfunnet? Og til slutt: Hvordan kan dens videre ut-
vikling fremmes? I prosjektet, kalt Third Sector Impact 
(TSI), skal 25  forskere fra ti europeiske universiteter 
og forskningsinstitutter i samarbeid med eksperter 
og representanter fra den frivillige og ideelle sektoren 
 besvare disse spørsmålene. 

Det skal ses nærmere på ni europeiske land både nord, 
sør, øst og vest. Representanter fra sektoren («stake-
holdere») ble helt fra begynnelsen av brakt inn i 
forskningsprosessen på en måte som ikke er vanlig i 
sammenlignende samfunnsvitenskapelige forsknings-
prosjekter. 

Publikasjoner, aktivitetsplan, informasjon og interak-
tive muligheter finnes på http://thirdsectorimpact.eu/.

I senere år har sivilsamfunnsforskningen beveget seg 
inn på nye felter, blant annet gjennom store prosjek-
ter som er finansiert av Forskningsrådet. Ett eksempel 
er studier av ideelle organisasjoners rolle i velferds-
produksjon, gjennom prosjektene Utkontraktering  
av skandinaviske velferdssamfunn (2012–2016) og 
Rammebetingelser og ringvirkninger av velferdsmiks 
(2015–2019). Et annet eksempel er forskningen på 
samfunnets resiliens, spesielt knyttet til ettervirknin-
gene av terrorhandlinger. Dette forsker vi på i det 
komparative prosjektet Disruption, Social Capital and 
Resilience (2015–2018).

Det er stor interesse for sivilsamfunnsforskningen, både 
i sentrale internasjonale forskningsmiljøer og blant 
aktører som anvender forskning i utforming og iverk-
settelse av politiske målsettinger. Også blant bruker-
grupper på det brede sivilsamfunnsfeltet – lokalt og 
nasjonalt – er det høy interesse for denne forskningen. 
Den betydelige etterspørselen kan – foruten forskning-
ens akademiske kvalitet – knyttes til forskningens inn-
retning, blant annet at den bygger på et bredt sett av 
datakilder, og at den er i stand til å belyse nye og aktu-
elle problemstillinger.

Fra frokostmøte om frivillighet 
23. juni i regi av Senter for 
forskning på sivilsamfunn og 
frivillig sektor.

http://thirdsectorimpact.eu
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Forskningen på digitale medier er godt forankret i 
langvarige forskningsinteresser og kompetanse ved 
instituttet. Vår ambisjon er å belyse digitale medier 
fra en politisk og demokratisk synsvinkel, og å kunne 
forstå konsekvensene av de endringene som kommer. 
Blant annet på hvordan politiske partier og politikere 
bruker sosiale medier, og om hvorvidt sosiale medier 
påvirker befolkningens politiske engasjement. Forsk-
ningen ser også nærmere på endringer i den offentlige 
debatten — hvem dominerer, hvem faller utenfor, og 
hvilke demokratiske implikasjoner har utviklingen av 
en digital offentlighet? Som en del av dette studerer vi 
også debattenes karakter, og om forekomsten av frag-
mentering og av ekkokamre i det offentlige rommet.

Digitalisering har stått sentralt, som ett av flere  temaer, 
i samarbeidsprosjektet «Fritt Ords monitorprosjekt for 
status for ytringsfriheten i Norge». Den første runden 
ble avsluttet i 2014, mens et nytt prosjekt – Offentlig-
hetens grenser – løper frem til 2017. I den første fasen 
av prosjektet så vi på kulturen for ytringer i digitale 
medier, minoriteters opplevelse av ytringsfrihet i —(og 
utenfor) — det digitale offentlige rommet, samt hold-
ninger til privatliv, sensur og overvåkning. I det nye 
prosjektet er det offentlighetens grensedragninger 

som står i sentrum, når det gjelder både ytringer og 
deltagere, og vi utforsker så vel forekomst av netthets 
som holdninger til redigering og sanksjoner i digitale 
medier, både kvantitativt og kvalitativt. 

Ytringsfrihetsprosjektet er et institusjonelt sam arbeid 
med Institutt for medier og kommunikasjon ved  
Universitetet i Oslo. Forekomsten av og innholdet 
i netthets utforskes også i et prosjekt som er finan-
siert av Justisdepartementet om hatytringer, og i et 
 komparativt perspektiv gjennom Forskningsrådets 
prosjekt «Disruption, social capital and resilience».  

Forskningen på digitale medier er også koblet til 
 instituttets forskning på politikk og valg. I forbind-
else med Stortingsvalget 2013 er velgernes bruk av 
sosiale medier inkludert gjennom flere spørsmål i 
valgundersøkelsen. Kandidatenes bruk er et hoved-
tema i  Kandidatundersøkelsen 2013. Begge disse 
 undersøkelsene vil være gjenstand for flere fremtidige 
arbeider. I tillegg presenterte vi i 2014 en studie av 

3.7  DIGITALE MEDIER
— offentlighet, demokrati og ytringsfrihet

Digitale medier har de siste årene vokst frem som et sentralt forskningstema ved 
Institutt for samfunnsforskning. Utviklingen har vært drevet av et stadig økende behov 
for kunnskap om de digitale medienes betydning for politikk, demokrati og offentlig 
debatt, både nasjonalt og lokalt.
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Twitters rolle i stortingsvalget 2013, der Twitter data 
ble analysert og kategorisert med tanke på hvilke 
partier, kandidater og temaer som dominerte.  Lokale 
og nasjonale partiers bruk av sosiale medier i valg-
kamp er temaer vi vil følge opp over tid. Vilkårene for 
demokratisk deltagelse og offentlig debatt i et nytt 
medielandskap utforskes videre i Forskningsrådets 
prosjekt Media Use, Culture and Public Connection: 
Freedom of Information in ‘The Age of Big Data’  gjen-
nom et samarbeid med Institutt for informasjons- og 
medievitenskap, UiB.

Instituttet er også involvert i NFR-prosjektet Media 
Impact in the public sector, som undersøker hvordan 
en medielogikk som springer ut av samspillet mellom 
tradisjonelle og nye digitale medier, legger føringer for 
strategier, praksiser og prioriteringer innen forvaltning 
og politikk. Dette prosjektet er et samarbeid mellom 
Institutt for medier og kommunikasjon og Institutt for 
statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (2014–2017).

Innenfor rammen av Senter for forskning på sivil-
samfunn og frivillig sektor (2013–2017) ser vi særlig 
på nye kollektive handlingsformer. Dette dreier seg 
om hvilken rolle digitale medier spiller i å mobilisere 
til samfunnsengasjement blant borgere nasjonalt og 
lokalt, og om hvordan lokale frivillige organisasjon-
er og uformelle nettverk bruker digitale medier. Her 
vil vi gjenta spørreundersøkelser om bruk av sosiale 
medier og samfunnsengasjement, som har vært 
 gjennomført med jevne mellomrom siden 2011. Dette 
vil gi oss mulighet til å studere hvilken betydning 
 sosiale  medier har for politikk og demokrati i et mer 
langsiktig  perspektiv.
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Faglige treff og sosiale arrangementer trekker folk til Institutt for samfunnsforskning
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Instituttets gjeldende strategi for 2012–2015 legger stor vekt på 
deltakelse i  inter nasjonalt forskningssamarbeid. Strategien inne-
holder blant annet mål om å øke innslaget av komparativ forskning, 
legge til rette for  internasjonal nettverksbygging samt å stimulere 
til deltagelse i søknadsprosesser mot EU og andre internasjonale 
finansieringskilder. 

En del av de norske forskningsprosjektene ved 
 instituttet  samarbeider med andre land når det gjelder 
både publikasjoner, seminarer og veiledning. Dette 
gjelder ikke minst prosjekter ved CORE –  Kjernemiljø 
for likestillingsforskning — og Senter for forskning på 
sivilsamfunn og frivillig sektor. 

Ansatte ved instituttet innehar en rekke verv ved  
internasjonale institusjoner og i faglige styrer, råd og 
utvalg. Her nevnes noen av institusjonene:

• Aalborg Universitet (styremedlem)
• Scientific Advisory Board for European  
 Social Survey
• Den nasjonale UNESCO-kommisjonen
• International Society for Third Sector 
 Research (ISTR)
• Wertheim Fellow, Labor and Worklife 
 Programme, Harvard Law School
• Research Economist, National Bureau of   
 Economic Research
• Special Sworn Status, Center for Economic  
 Studies, U.S. Census Bureau
• Research Fellow, the Institute for the Study  
 of Labour, IZA, Bonn

4.1  INTERNASJONALISERING

Internasjonalisering  Årsmelding 2015

Instituttet er koordinator for prosjektet «Third  Sector 
Impact», finansiert under EUs syvende ramme-
program. Prosjektet – som ledes av Institutt for 
 samfunnsforskning – blir gjennomført i samarbeid 
med 13 andre forskningsinstitusjoner i Europa og skal 
gå over tre år. Hensikten med forskningsprosjektet er 
å bringe frem kunnskap om hvordan frivillig sektor kan 
bidra til sosioøkonomisk utvikling i Europa.

Videre deltar instituttet i EU-finansierte Europe-
an Social Policy Network, European Foundations for 
 Research and Innovation Study (EUFORI) og COST  
Action Local Public Sector Reforms, An International 
Comparison (LocRef). Instituttet samarbeider i dag 
med internasjonale miljøer om forsknings prosjekter 
som er finansiert av Forskningsrådet, deltar i  nettverk, 
har ekspertoppdrag, deltar på konferanser og har verv 
og redaksjonelt ansvar. Det internasjonale  samarbeidet 
er viktig fordi det kan fremme internasjonal  publisering, 
sammenlignende forskning og finansiering av nye 
prosjekter. 
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5.1  TIDSSKRIFTER
Gjennom vitenskapelig publisering og populær vitenskapelig formidling styrker instituttet 
sin  posisjon som et akademisk forskningsinstitutt, og bidrar til en kunnskapsbasert samfunns-
debatt. Forskerne er  aktive samfunnsdebattanter, formidler forskningsresultater på vitenska-
pelige konferanser, arrangementer i instituttets regi, seminarer, foredrag og i mediene. 

tikler kan lastes ned på www.idunn.no. For tidligere år 
kan artikler lastes ned på www.samfunnsforskning.no 
eller kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. 

Redaksjon: Ragni Hege Kitterød (redaktør), 
Kjersti Misje Østbakken (redaktør), Harald Dale-Olsen, 
Marjan Nadim, Julia Orupabo, Marte Strøm og 
Elisabeth Ugreninov. Redaksjonssekretær er 
Gerd Granhaug. Kontakt: spa@samfunnsforskning.no. 

Comparative Social Research (CSR) 
På tross av den voksende bevisstheten om globalise-
ring, foregår hoveddelen av empirisk samfunnsviten-
skapelig arbeid innenfor rammene av det Stein 
 Rokkan betegnet som “nasjonal empirisme”. I mer 
enn 30 år har Comparative Social Research bidratt til 
å styrke den internasjonale orienteringen i sam-
funnsvitenskapene.

Comparative Social Research er en årbok utgitt av In-
stitutt for samfunnsforskning i samarbeid med  Institutt 
for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i 
Oslo (UiO).  Utgivelsene ivaretar et flerfaglig perspek-
tiv, og kan være enten teoretisk, empirisk eller anvendt 
orientert. Hver utgave har et eget tema. De siste utga-
vene har tatt opp  temaer som familie- og kjønnsforsk-
ning, sivilsamfunn, sosial klasse, kjønnsperspektiver på 
yrkesopplæring. Kommende utgaver vil handle om ar-
beidsmarkedet i Europa, og om byråkratier i endring.

Serieredaktør er Fredrik Engelstad (UiO/ISF). 
Medredaktører er Lars Mjøset (UiO), Kristian Stokke 
(UiO), Marte Mangset (HiOA),  
Kristian Berg Harpviken (PRIO), Mari Teigen (ISF), 
Bernard Enjolras (ISF) og Liza Reisel (ISF).  
Redaksjonssekretær er Daniel Arnesen (ISF).

Serien utgis på forlaget Emerald Group Publishing 
Limited (http://www.emeraldinsight.com/series/cosr). 
Kontakt: fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no eller 
daniel@socialresearch.no

Institutt for samfunnsforskning utgir tre tidsskrifter.

Tidsskrift for samfunnsforskning
Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) publiserer 
resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige 
undersøkelser for et bredere publikum. Hovedvekten 
ligger på fagartikler basert på original empirisk og/
eller teoretisk analyse på høyt faglig nivå. 

Tematisk spenner tidsskriftet svært vidt, og bidrags- 
yterne kommer fra alle samfunnsvitenskapelige 
 disipliner – sosiologi, statsvitenskap, sosialantropo-
logi, samfunnsøkonomi, medievitenskap m.fl. TfS er 
det eneste norske samfunnsvitenskapelige tids-
skriftet som er representert i ISI Web of Science. 

Tidsskriftet utkom første gang i 1960. TfS publiseres 
både på papir og elektronisk, gjennom Universitets-
forlagets nettportal Idunn: www.idunn.no. Tidsskriftet 
kommer ut fire ganger i året.

Redaktør: Rune Karlsen.  
Redaksjonssekretær: Gerd Granhaug. 
Kontakt: tfs@samfunnsforskning.no

Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet er et vitenskapelig tidsskrift 
som publiserer forskningsbaserte artikler om arbeids-
livet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivs-
relaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeids-
forhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og 
familieliv. Søkelys på arbeidslivet henvender seg til 
forskere, utredere, saksbehandlere og beslutnings-
tagere innenfor nærinsliv, fovaltning og partene i 
arbeids livet. 

Tidsskriftet utkommer tre ganger i året (ett dobbelt-
nummer og to enkeltnumre) og utgis i samarbeid 
med Universitetsforlaget med støtte fra Arbeids- og 
sosialdepartementet. Fra og med 2016 utgis Søkelys 
på arbeidslivet med åpen tilgang (open access). Ar-

http://emeraldinsight.com/series/cosr
https://www.idunn.no
https://www.idunn.no
http://www.samfunnsforskning.no
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Søkelys på arbeidslivet

Comparative Social 
Research
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I 2015  produserte forskerne 88 poenggivende pub-
likasjoner. Av disse var 29 internasjonale vitenskapelige 
bok- og tidsskriftsartikler, og tilsvarende 58 skan-
dinaviskspråklige kanaler. Instituttets forskere ga til 
 sammen ut syv bøker. Instituttet har også en egen 
 rapportserie, og administrerer rapportserien til Sent-
er for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Vi 

5.2  PUBLISERING 2015

Se www.samfunnsforskning.no/publikasjoner for en 
fullstendig oversikt over våre publikasjoner.

■	 Vitenskapelige artikler i skandinaviske 
 tidsskrifter og antologier  58
■	 Foredrag/fremleggelse av paper/poster 43
■	 Kronikker og andre artikler 38
■	 Vitenskapelige artikler i internasjonale 
 tidsskrifter og antologier 29
■	 Rapporter i ekstern rapportserie 13
■	 Rapporter i egen rapportserie 11
■	 Vitenskapelige monografier og antologier 7

Publisering   Årsmelding 2015

Forskningen ved instituttet publiseres i ulike vitenskapelige tidsskrifter.  
Den største aktiviteten er vitenskapelige artikler og bøker

utga til sammen 24 rapporter i 2015. Det ble produsert 
45 papers og foredrag til vitenskapelige konferanser.  
Totalt holdt instituttets forskere 67 faglige foredrag i 
inn- og utland i 2015. 

Liste over publikasjoner fra 2015 finnes bak i års-
meldingen.

http://www.samfunnsforskning.no/publikasjoner
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 Nettformidling
Samfunnsforskning.no er vår viktigste kanal for all-
mennrettet forskningskommunikasjon. Statistikken 
viser over 144 000 besøk i 2015, en økning på 5,6 % 
fra 2014. Nettsidetrafikken kommer i hovedsak fra søk 
og treff i Google, direkte trafikk, andre nett steder og 
sosiale medier.

Instituttets profiler på Twitter og Facebook fungerer 
som gode tilleggskanaler for forskningskommun-
ikasjon, og genererer aktivitet i løpet av året. ISF-siden 
på Facebook hadde 1700 likerklikk i slutten av 2015 – 
en økning på nesten 28 prosent fra fjoråret.

Forskningssentrene tilknyttet Institutt for samfunns-
forskning har egne senternettsider – Senter for forsk-
ning på sivil samfunn & frivillig sektor (sivilsamfunn.no) 
og CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning (like-
stillingsforskning.no). Prosjektet Status for ytrings-
friheten i Norge 2015—2017 har også sosiale medier 
som administreres fra vårt institutt.

 I mediene
I 2015 bidro instituttets forskere med 38  kronikker, 
debattinnlegg og kommentarer i dags- og fagpressen,  
mer enn 1035  oppslag i massemediene og 67 fore-
drag for et allment publikum.

5.3  FORSKNINGS FORMIDLING

 Arrangementer
Instituttet har organisert en rekke åpne arrangement-
er der aktuelle samfunnsspørsmål og debatter har 
blitt belyst, og tidsskriftsutgaver, bøker og rapporter 
har blitt lansert.  Av temaer i 2015 kan nevnes:

• Rapportlansering:  Søkelys på arbeidslivet 
• Rapportlansering:  Betingelser for frivillig  
 innsats
• Rapport om diskriminering av minoriteter      
 i Norge 
• Medborgerskap på dansk
• Frivillig sektor og filantropi. Definisjon, 
 samfunnseffekter og nye trender i private  
 bidrag
• Luc Boltanski: On critique 
• Rapportlansering: Lokalpolitisk lederskap og  
 medvirkning ved kommunesammenslåinger

 Boklanseringer:
• For mange på trygd?
• Valg og velgere.  
 En studie av stortingsvalget 2013
• Virkninger av kjønnskvotering i 
 norsk næringsliv
• Norsk arbeidsliv i turbulente tider
• Tilløp til offentlighet

 Heldagsseminarer
CORE:  EU og likestillingspolitikk – når likestillingen 
europeiseres
Migration across the Mediterranean:  
Challenges and solutions
Brukerkonferanse:  Frivillig innsats i norsk og 
skandinavisk perspektiv
CORE: Glasstaket – metaforer og mekanismer

Årsmelding 2015  Forskningsformidling
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 Bøker
Aardal, Bernt; Bergh, Johannes (red.) (2015), Valg og  
velgere. En studie av Stortingsvalget 2013. Cappelen 
Damm Akademisk 2015. 
ISBN 978-82-02-48434-7. 280 s.

Allern, Elin Haugsgjerd; Heidar, Knut; Karlsen, Rune. 
(2015), After the mass party: Continuity and change 
in political parties and representation in Norway. Lex-
ington Books 2015. ISBN 978-1-4985-1654-9. 168 s.

Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel 
(red.) (2015), For mange på trygd? Cappelen Damm 
Akademisk 2015. ISBN 978-82-02-49470-4. 349 s.

Berg-Nordlie, Mikkel; Saglie, Jo; Sullivan, Ann (red.) 
(2015), Indigenous Politics. ECPR Press 2015. ISBN 
978-1-907301-66-7. 334 s.

Dale-Olsen, Harald (red.) (2015), Norsk arbeidsliv i 
turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-47881-7. 304 S.

Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza (red.) 
(2015), Gender segregation in vocational education. 
Comparative Social Research, Emerald Group  
Publishing 2015. ISBN 978-1-78560-347-1

Teigen, Mari (red.) (2015), Virkninger av kjønnskvotering  
i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-49415-3. 224 s.

 Bok- og tidskriftsartikler
Aardal, Bernt; Bergh, Johannes. Systemskifte – fra 
rødgrønt til blåblått. I: Valg og velgere. En studie av 
stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 
2015. ISBN 978-82-02-48434-7. s.11-33

Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Karlsen, Rune. 
Hvorfor stemmer velgerne som de gjør? I: Valg og 
velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen 
Damm Akademisk 2015. ISBN 978-82-02-48434-7. 
s.247-265

Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, 
Lena; von Simson, Kristine. Ungdomsarbeidsløshet i 
Norden. Søkelys på arbeidslivet 2015; Volum 32.(1-2). 
s.78-90

Barth, Erling; Moene, Karl Ove. Missing the Link? On 
the Political Economy of Nordic Egalitarianism. I: 
Reform Capacity and Macroeconomic Performance  
in the Nordic Countries. Oxford University Press 2015. 
ISBN 978-0-19-871710-2. s.50-68

Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn. 
Prestasjonslønn i nye former. I: Norsk arbeidsliv i 
turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-47881-7. s.121-136

Barth, Erling; Nergaard, Kristine. Kollektive parts-
forhold: Status quo eller endring? I: Norsk arbeidsliv  
i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-47881-7. s.83-104

Barth, Erling; Moene, Karl Ove; Pedersen, Axel West. 
Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv. 
I: For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger. 
Cappelen Damm Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-02-49470-4. s.153-170

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West; Teigen, Mari. 
En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillings-
perspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. 
Tidsskrift for velferdsforskning 2015; Volum 18.(3) 
s.164-178

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West. En velferdsstat 
(bare) for middelklassen? I: For mange på trygd? 
Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm  
Akademisk 2015. ISBN 978-82-02-49470-4. s.61-75

Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Pedersen, 
Axel West. Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet 
versus fordeling. I: For mange på trygd? Velferd-
spolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk 
2015. ISBN 978-82-02-49470-4. s.11-37

Bergh, Johannes; Saglie, Jo. Partisystem og skille-
linjer i samepolitikken. I: Samepolitikkens utvikling. 
Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-48262-3. s.225-248

Berg-Nordlie, Mikkel; Saglie, Jo; Sullivan, Ann. 
Introduction: Perspectives on Indigenous Politics. 
I: Indigenous Politics: Institutions, Representation, 
Mobilisation. ECPR Press 2015.  
ISBN 978-1-907301-66-7. s.1-22
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Bergh, Johannes; Saglie, Jo. Self-Determination 
as a Political Cleavage: The Norwegian Sámediggi 
Election of 2009. I: Indigenous Politics: Institutions, 
Representation, Mobilisation. ECPR Press 2015.  
ISBN 978-1-907301-66-7. s.191-212

Bergh, Johannes; Jenssen, Anders Todal. Økono-
miens politiske betydning i «verdens rikeste land». 
I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. 
Cappelen Damm Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-02-48434-7. s.154-179

Bergh, Johannes. Generasjon Utøya? Politisk  
deltakelse og engasjement blant ungdom. I:  
Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  
Cappelen Damm Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-02-48434-7. s.180-200

Bergh, Johannes. Regjeringsvalget 2013 – avgjort 
av regjeringsslitasje? I: Valg og velgere. En studie av 
stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 
2015 ISBN 978-82-02-48434-7. s.201-218

Bratsberg, Bernt; Schøne, Pål. Integrering eller seg-
mentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn.  
I: Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal  
Akademisk 2015 ISBN. 978-82-05-47881-7. s.202-219

Brekke, Idunn; Reisel, Liza. The impact of birthweight 
and adolescent health on educational attainment. 
Scandinavian Journal of Educational Research 2015
DOI: 10.1080/00313831.2015.106642

Christensen, Marit Eline. Likestilling og mangfold i 
norske storselskapers selvprofilering. I: Virkninger av 
kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal  
Akademisk 2015. ISBN 978-82-05-48415-3. s.160-185

Cools, Sara; Markussen, Simen; Strøm, Marte. Menns 
og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall 
barn? Søkelys på arbeidslivet 2015; Volum 32.(4) 
s.325-343

Dale-Olsen, Harald. Norsk arbeidsliv i turbulente 
tider: Innledning og sammendrag. I: Norsk arbeidsliv  
i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015  
ISBN. 978-82-05-47881-7. s.13-34

Dale-Olsen, Harald. Fleksibilitet over tid. I: Norsk 
arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 
2015. ISBN 978-82-05-47881-7. s.35-55

Dale-Olsen, Harald. Omstillinger og omorganisering-
er. I: Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal 
Akademisk 2015. ISBN 978-82-05-47881-7. s.153-169

Dale-Olsen, Harald. Avlønning av ledere. I: Norsk  
arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 
2015 ISBN 978-82-05-47881-7. s.220-238

Dale-Olsen, Harald. Arbeids- og bedriftsun-
dersøkelsen (ABU) 2012. I: Norsk arbeidsliv i  
turbulente tider. Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-47881-7.s.279-285

Dale-Olsen, Harald; Hagelund, Anniken. Arbeidsgiv-
erne og arbeidslinja. I: For mange på trygd?  
Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm  
Akademisk 2015. ISBN 978-82-02-49470-4. s.107-130

Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne 
Cecilie. Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant 
innvandrede arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet 
2015 ;Volum 32.(1-2) s.21-40

Engelstad, Fredrik. A power elite in the cultural field. 
A story of Norwegian neo-corporatism. The Interna-
tional Journal of Cultural Policy 2015 s.1-18

Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari. Democratic 
governance and citizenship. I: Civil Society, the  
Third Sector and Social Enterprise: Governance  
and Democracy. Routledge 2015.  
ISBN 978-1-138-01331-5. s.191-204

Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines; Røed, Knut.  
Temporary Disability and Economic Incentives.  
Economic Journal 2015. DOI: 10.1111/ejoc.12345

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti. Faces 
of an Invisible Population: Human Interest Framing 
of Irregular Immigration News in the United States, 
France, and Norway. American Behavioral Scientist 
2015 ;Volum 59.(7) s.783-801
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Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti; Lars-
en, Anna M. Grøndahl. Mediatized Asylum Conflicts: 
Human-Interest Framing and Common-Sense Public 
Morality. I: The Dynamics of Mediatized Conflicts. 
Peter Lang Publishing Group 2015.  
ISBN 978-1-4331-2808-0. s.129-145

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti. Back-
stage media-political elite negotiations: The failures 
and success of Government pitch. International  
Journal of Communication 2015; Volum 9. s.1947-1965

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti. Myn-
dighetspropaganda eller demokratisk arena: Irreg-
ulær migrasjon i norske nyhetsmedier. I: Eksepsjonell 
velferd? Irregulære migranter i det norske velferds-
samfunnet. Gyldendal Juridisk 2015  
ISBN. 978-82-05-48425-2. s.110-127

Finseraas Henning; Jakobsson, Niklas; Svensson, 
Mikael. Do knowledge gains from public information 
campaigns persist over time? Results from a survey 
experiment on the Norwegian pension reform.  
Journal of Pension Economics and Finance 2015
DOI: 10.1017/S00o7123415000277

Finseraas, Henning. The Effect of a Booming Local 
Economy in Early Childhood on the Propensity to 
Vote: Evidence from a Natural Experiment. British 
Journal of Political Science 2015

Godøy, Anna Aasen; Røed, Knut. Unemployment 
Insurance and Underemployment. Labour 2015
DOI 10.1111/labr. 12066

Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia. Gradering av 
sykmeldinger — hvilke problemer løser det? Søkelys 
på arbeidslivet 2015; Volum 32.(1-2) s.41-60

Grødem, Anne Skevik; Hansen, Inger Lise. Integrating 
in Homeownerland: The Norwegian housing regime 
and why it matters for immigrants’ social inclusion. 
Nordic Journal of Migration Research 2015 ; 
Volum 5.(3) s.117-125

Grødem, Anne Skevik. De norske trygdene i møte 
med et europeisk arbeidsmarked. I: For mange på 
trygd? Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm 
Akademisk 2015. ISBN 978-82-02-49470-4. s.171-189

Gulbrandsen, Trygve Jens. Eierskap i Norge. I: Norsk 
arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk 
2015. ISBN 978-82-05-47881-7. s.137-152

Hagelund, Anniken; Pedersen, Axel West. To Reform 
or Not to Reform? Explaining the Coexistence of 
Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in 
Norway. I: Cooperation and Conflict the Nordic Way : 
Work, Welfare, and Institutional Change in  
Scandinavia. De Gruyter Open 2015.  
ISBN 978-3-11-044428-5. s.220-242

Hagelund, Anniken; Bay, Ann-Helén; Hatland,  
Aksel. Epilog. I: For mange på trygd? Velferds-
politiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk 
2015. ISBN 978-82-02-49470-4. s.190-194

Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Teigen, Mari. 
Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? 
En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys  
på arbeidslivet 2015; Volum 32.(1-2) s.111-136

Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari; Nadim, Marjan. 
Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger 
av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer? I: 
Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. 
Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-48415-3. s.48-62

Halrynjo, Sigtona; Jonker, Merel. Naming and framing 
of intersectionality in Hijab cases – does it matter? 
An analysis of discrimination cases in Scandinavia 
and the Netherlands. I: Gender, Work and  
Organization 2015

Halrynjo, Sigtona. Kjønn, topplederkarriere og  
familie. I: Virkninger av kjønnskvotering i norsk  
næringsliv. Gyldendal Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-05-48415-3. s.97-119

Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne; Schøne, Pål. 
Lærernes kompetanse og elevenes resultater:  
Er det noen sammenheng? Samfunnsøkonomen 
2015; Volum 129.(5) s.50-57

Hatland, Aksel. Trygdeeksport – en trussel mot 
velferdsstaten? Nytt Norsk Tidsskrift 2015; Volum 
32.(2) s.135-146



39

Årsmelding 2015  Forskningsformidling

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik.  
Redusert liggetid blant de eldste: reformeffekt.  
Sykepleien Forskning 2015; Volum 10.(1) s.24-32

Karlsen, Rune. Followers are opinion leaders: The  
role of people in the flow of political communication 
on and beyond social networking sites. European Jour-
nal of Communication 2015; Volum 30.(3) s.301-318

Karlsen, Rune. Politiske saker i valgkampen. I:  
Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. 
Cappelen Damm Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-02-48434-7. s.34-48

Karlsen, Rune. Bank, bank: Direkte kontakt mellom 
partier og velgere, og velgere imellom. I:  
Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. 
Cappelen Damm Akademisk 2015.  
ISBN 978-82-02-48434-7. s.103-118

Karlsen, Rune; Aalberg, Toril. Selektiv eksponering 
for medievalgkampen. I: Valg og velgere. En studie 
av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 
2015. ISBN 978-82-02-48434-7. s.119-134

Karlsen, Rune. Politiske partier og politisk kommu-
nikasjon. I: Makt, medier og politikk: Norsk politisk 
kommunikasjon. Universitetsforlaget 2015.  
ISBN 978-82-15-02458-5. s.91-104

Karlsen, Rune. Valgkamp – kort, lang og permanent. 
I: Makt, medier og politikk: Norsk politisk  
kommunikasjon. Universitetsforlaget 2015.  
ISBN 978-82-15-02458-5. s.207-218

Kierulf, Anine; Slagstad, Rune. Høyesteretts dommere. 
I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. 
Universitetsforlaget 2015.  
ISBN 978-82-15-02464-6. s.59-95
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