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VAM-porteføljen – status mars 2012

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) er en tiårig programsatsing i Forskningsrådet (2009-
2018). Fram til mars 2012 har programmet hatt fem utlysinger av forskningsmidler. Det har
resultert i en portefølje på til sammen 39 prosjekter: 34 forskerprosjekter, tre
postdoktorprosjekter og to Strategisk instituttforankrede prosjekter (ISP) i temaet trygd.

Hensikten med denne gjennomgangen av prosjektporteføljen er å gi et kunnskapsgrunnlag for
forskningsstrategiske vurderinger og valg framover. Tilsvarende gjennomgang ble foretatt i
mars 2011, og dette er en oppdatering av porteføljen.

Budsjett
Budsjettet for programperioden 2009-2018 er anslått til 955 mill. kr. Programmet finansieres
av Arbeidsdepartementet (AD), Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD),
Justisdepartementet (JD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD), Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og
Kunnskapsdepartementet (KD).

I gjennomgangen av porteføljen har vi sett etter følgende kjennetegn ved
forskningsprosjektene:

 Prosjektansvarlig institusjon
 Bevilgning, antall år
 Fagområde, disiplin
 Kjønnsdimensjon
 Rekruttering
 Internasjonalisering
 Empirisk strategi: Datagrunnlag og metodevalg, herunder evt. bruk av registerdata
 Hvilke temaer i programplanen som er dekket

I vurderingen av dekningen av forskningstemaer er det viktig og ikke kun se på hva VAM
programmet dekker, men også vise at det pågår det forskning i andre programmer og
satsninger som bidrar til kunnskap på VAM feltet.

Fem utlysninger i VAM
Til sammen har programstyret bevilget 412 mill. kr. til nye forskerprosjekter i perioden 2009-
2012. I 2012 er det bevilget 70 millioner til forskerprosjekter og 10 millioner til
postdoktorprosjekter. I de to søknadsbehandlingene i 2010 ble det bevilget 223 millioner
kroner til 19 nye forskningsprosjekter. I tillegg ble det bevilget 50 millioner kroner til syv nye
forskningsprosjekter i 2009. Samme år ble det bevilget 60 millioner kroner for seks år til to
Instituttforankrede strategiske prosjekter (ISP) innenfor temaet Trygd.

År Søkt
antall

Bevilget
antall

%
innvilget

Søkt beløp,
in mill.kr

Bevilget
beløp i mill
kr.

%
innvilget
av beløp

2009 78 7 8,97 % 541,8 50 9,20 %

2009 8 2 25,00 % 216,0 60 27,80 %

2010 155 17 10,97 % 1827,8 200 11 %

2010 6 2 33,33 % 61,4 22 35,80 %

2011 49 11 22,45 % 379,4 80 21,09 %

Sum 296 39 20,14 % 3026,4 412 20,95 %



Porteføljeanalyse 2012

2

I alle søknadsbehandlingene til nå la programstyret til grunn i utvelgelsen av prosjekter at de
som et minimum, måtte ha høy vitenskapelig kvalitet, det vil si at alle søknader med
totalvurdering 5 og høyere fra de internasjonale ekspertpanelene ble vurdert å ha en kvalitet
som kvalifiserte til støtte. Det ble også lagt vekt på at prosjektporteføljen skulle dekke størst
mulig del av VAMs temaområder. I den siste søknadsbehandlingen la programstyret vekt på å
prioritere forskningsprosjekter i samsvar med føringene som ble gitt i utlysningen. Det ble
ikke tatt hensyn til geografi eller fagdisiplin i utvelgelsen av prosjekter.

Første utlysning med søknadsfrist februar 2009
Før programplanen for VAM forelå, lyste man ut midler for å sikre at det tidlig i
programperioden ble satt i gang forskningsaktivitet på feltet. I den første invitasjonen til
forskningsprosjekter ble 50 millioner kroner lyst ut til forsker- og individuelle
postdoktorprosjekt. Utlysningen hadde forankring i Velferdsprogrammets sluttrapport og
planutvalgets rapport, Forskning og framtid.
Utlysningsteksten pekte ut følgende prioriterte temaer:

 Velferdsstatens økonomi, organisering og tjenesteproduksjon
 Arbeid som arena for integrering og samfunnsdeltakelse
 Familie, oppvekst og levekår

Sju prosjekter ble innvilget støtte. Ingen postdoktorprosjekter fikk støtte i denne omgangen.

Andre utlysning med søknadsfrist i juni 2009
I den andre utlysningen av forskningsmidler ble 60 millioner kroner lyst ut til
Instituttforankrede strategiske prosjekter (ISP), begrenset til tema trygd/trygdeforskning – jf.
tidligere års øremerket innsats på dette feltet gjennom Velferdsprogrammet. Midlene til denne
forskningssatsningen ble bevilget fra AD. Det kom inn åtte søknader for til sammen
216 millioner kroner, hvorav to søknader ble innvilget, med 30 mill. kr hver. Målet med
utlysningen var å bygge miljø og kompetanse innenfor trygdeforskning.

Tredje utlysning med søknadsfrist februar 2010
I den tredje invitasjonen om forskningsmidler ble 200 millioner kroner lyst ut til
forskerprosjekter. Programstyret ville ha en stor og bredt anlagt utlysning som favnet hele
programplanen.

Utlysningen bør innrettes på en måte som åpner opp for interessante problemstillinger
snarere enn å innsnevre til noen bestemte. Hovedperspektivene i programplanen bør dekkes
som et minimum. Programstyret ønsker seg store prosjekter med god kvalitet og med høy
relevans (referat PS 6/2009).

Det kom inn 155 søknader for til sammen 1,828 millioner kroner. Det ble søkt om beløp fra
1,5 millioner kroner til 20 millioner kroner. Flest søkte om beløp innenfor en ramme på 12
millioner kroner. I denne hovedrunden ble 17 prosjekter innvilget.

Fjerde utlysning med søknadsfrist september 2010
Utlysningen var avgrenset til temaområdet migrasjon og innvandring. Midlene til denne
forskningssatsningen er øremerket fra Justisdepartementet. Det kom inn seks søknader for til
sammen 60,4 millioner kroner. Resultatet av søknadsbehandlingen var at to prosjekter fikk
støtte på til sammen 23 millioner kroner.

Femte utlysning med søknadsfrist i oktober 2011
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Det ble lyst ut 70 mill. kr. til tre prioriterte temaområder, og 10 mill. kr. til
postdoktorprosjekter. Porteføljegjennomgangen fra 2011 viste at temaområdene Rikdommens
paradoks, Oppslutning og bærekraft og Velferdsstatens organisering og styringsbetingelser i
liten var grad dekket. Rådgivende utvalg spilte inn at bolig ville være et viktig tema å
prioritere innenfor programsatsingen framover. KRD bevilget midler til VAM programmet,
med en føring om at det skulle resultere i forskning til temaer rundt boligforhold. Til sammen
ledet dette til tre prioriterte temaer for utlysningen. Midlene som ble lyst ut til
postdoktorprosjektene hadde ingen tematiske føringer, annet enn programplanen for VAM.

I Porteføljeanalyse

1. Hvilke institusjoner har fått midler?

Diagram 1: Antall bevilgninger pr. institusjonstype.

Diagram 1 viser at tolv prosjekter er forankret i UoH-sektoren, mens 27 prosjekter ledes av
instituttene (inkludert randsonen*, som utgjør åtte stk.). Av de tolv prosjektene som ledes av
UoH-sektoren, er tre av dem postdoktorprosjekter.
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Diagram 2: Størrelse på bevilgninger i millioner kroner pr. institusjonstype1

Av de bevilgede midlene er 132 millioner kroner bevilget til UoH-sektoren, mens de
resterende midlene, 259 millioner kroner, er bevilget til instituttsektoren inkludert randsone.
Gjennomsnittsstørrelsen på de innvilgede prosjektene er 10 mill. kr. per søknad innenfor de
tre institusjonskategoriene, her inkluderes tre postdoktorprosjekter som har en betydelig
lavere bevilgningssum enn forskerprosjektene.

 Instituttene: 19 prosjekter til 189 mill., Randsone: 6 prosjekt til 70 mill. kr, U&H: 12
prosjekter til 132 mill.

Institusjonene som har de største samlede bevilgningene fra VAM er:
 ISF – 79,7 millioner kroner
 UiB – 48,5 millioner kroner
 UiO – 41,9 mill
 SSB – 36,4 mill

Tallene er ut fra hvilken institusjon som er Forskningsrådets kontraktspartner. For større
prosjekter vil deler av prosjektbevilgningen også komme andre samarbeidende institusjoner til
gode.

To prosjekter i porteføljen er forankret ved NTNU (inkl. NTNU Samfunnsforskning) og ett
ved Universitetet i Stavanger. Ingen søknader med tilhørighet nord for Trondheim har nådd
opp.

2. Fagområde og disiplin
En stor andel av prosjektene i porteføljen kan kategoriseres som fler- og/eller tverrfaglige ved
at det deltar forskere fra flere disipliner, fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskap, i de
respektive prosjektene. Det er sosiologi, samfunnsøkonomi og statsvitenskap som dominerer
av disiplinene, jf. diagrammet nedenfor. Da er det tatt utgangspunkt i antallet prosjekter og
ikke den økonomiske størrelsen på prosjektene, men inntrykket blir ikke vesentlig endret om
man tar hensyn til størrelsen på bevilgningene. For ti av prosjektene gjelder det at de er mer
eller mindre monofaglige. Dette dreier seg både om prosjekter med store og små bevilgninger,
og inkluderer også de tre postdoktorprosjektene som ble bevilget i starten av 2012. Som følge
av vedtakene i forrige søknadsrunde, økte antallet prosjekter med statsvitenskapelig,
sosiologisk og samfunnsgeografisk forankring betydelig. Dette kommer i stor grad av at
utlysningen etterspurte forskning innenfor temaområder hvor disse disiplinene tradisjonelt har
studert temaet. Spesielt kan den økte andelen prosjekter hvor samfunnsgeografi benyttes som
disiplin, skyldes etterspørselen etter forskning på bolig i et velferdsperspektiv i den siste
utlysningen. ( Her økte andelen fra 2 til 6 prosjekter).

1 *Randsonene i denne sammenheng består av: NTNU Samfunnsforskning AS
Frischsenteret, Adferdssenteret og UNI Rokkansenteret.
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Diagram 4: Fagområde og disiplin

3. Kjønnsrepresentasjon
Det er 28 menn og 11 kvinner som leder forskerprosjektene som VAM finansierer. Når vi ser
på rekrutteringsstillingene i programmet, endres kjønnsbalansen. Det er ansatt seks mannlige
doktorgradsstipendiater og 14 kvinnelige. I postdoktorstipendiatstillingene er det ansatt fem
menn, og åtte kvinner. I tillegg er det bevilget midler til åtte stipendiatstillinger til, men disse
er pr. dags dato ikke tilsatt. De overnevnte stipendiatstillingene inngår som en del av større
forskningsprosjekter. I siste utlysning er det også bevilget midler til tre selvstendige
postdoktorprosjekter, her er alle stipendiatene menn.

4. Rekruttering
Det er bevilget midler til 23 doktorgrads- og 18 postdoktorstipendiater i VAM-prosjektene. I
tillegg finansierer programmet tre postdoktorprosjekter. Åtte av prosjektene har ikke
rekrutteringsstillinger. Doktorgradsrekrutteringen innenfor de dominerende disiplinene i
VAM-forskningen er god. Fortsatt vil rekruttering av doktorgradsstipendiater i større
prosjekter være viktig, men likeså viktig vil det være å beholde de beste og legge til rette for
at doktorandene får et videre tilbud – gjennom postdoktorstipend integrert i
forskerprosjektene, eventuelt også som individuelle stipend. Sist utlysning, høsten 2011, ble
det lyst ut 10 millioner kr. til postdoktorprosjekter. Kvaliteten på søknadene var varierende,
en del av dem holdt ikke et høyt nok faglig nivå til å kunne betraktes som støtteverdige.

5. Internasjonale aktiviteter
Her har man forsøkt å identifisere de ulike internasjonale aktivitetene som prosjektene har lagt
opp til, men per i dag kan omfanget av slike aktiviteter ikke tallfestes. Opplysninger om at
prosjektene ønsker å publisere i internasjonale tidsskrifter har ikke blitt tatt med, ettersom
dette så langt er lite konkret.

I gjennomgangen av porteføljen i mars 2011 viste det seg at internasjonale og nordiske
komparasjoner var svakt dekket i prosjektene. Forskningen kjennetegnes ved å ha en klar
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overvekt av nasjonalt innretning. I den siste utlysningen ble det understreket at man ønsket
prosjekter med et komparativt perspektiv:

Det er ønskelig med forskning som kan bidra til å se norske forhold utenfra. Et komparativt
empirisk perspektiv, gjerne med data fra flere nordiske land, vil bli tillagt stor vekt i
vurderingen av prosjektene.

Ett av prosjektene fra siste søknadsbehandling har et overordnet komparativt perspektiv, der
USA og Norge skal sammenlignes om beslutningstaking i barnevernet. I de andre prosjektene
er det komparative elementer uten at det er et overordnet perspektiv.

Flere av forskerne som er med i prosjektene, deltar i nordisk forskningssamarbeid. Det gjelder
ikke minst gjennom de to nordiske sentrene for velferdsforskning som NordForsk finansierer:
Reassessing the Nordic Welfare Model (REASSESS), og The Nordic Welfare State –
Historica.l Foundations and Future Challenges (NordWel) -. Forskning om “den nordiske
velferdsmodellen” er rammen for disse to NCoE-ene, et tema som ett VAM-prosjekt
tematiserer.

I tillegg er det andre støtteordninger enn forskerprosjekter som kan bidra til
internasjonalisering. VAM programmet har også lyst ut midler til gjesteforsker- og
utenlandsstipend og ulike typer arrangementer. Det er gitt støtte til seks utenlandsstipend i
perioden 2009-mars 2012, og det har ikke kommet søknader om gjesteforskerstipend. Det er
gitt støtte til seks nettverk med mål om å stimulere til samarbeid med kinesiske forskere.

Programmet har satt av 2 mill. kr per år i perioden 2014-2017 for delfinansiering av
NORFACE-programmet Welfare State Futures.

6. Datagrunnlag og metodevalg
Prosjektene er gjennomgått med henblikk på å registrere hvilke metoder som planlegges
brukt, blant annet med tanke på oppfordringen om å øke bruken av registerdata og styrke
metodetriangulering. Det er også kartlagt hvilke typer datakilder som planlegges brukt, og
mer spesifikt hvilke registre, der dette er gjort rede for.

Vi ser at 20 prosjekter skal bruke registerdata, 24 prosjekter skal bruke kvantitative metoder
og 17 prosjekter skal bruke kvalitative metoder. Det er 13 prosjekter som skal kombinere
bruken av kvantitative og noe kvalitative metoder. De kvalitative prosjektene er de mest
tverrfaglige. I disse prosjektene er også humanistiske fag representert.

I programplanen blir også utviklingen av kvalitative metoder og utviklingen av kvalitative
longitudinelle datasett oppgitt å være et virkemiddel for å bidra til teoretisk og metodisk
mangfold. Så langt har ikke dette vært en prioritering i utlysingene av forskningsmidler.

6.1 Bruk av ulike kvantitative datakilder
Programplanen understreket betydningen av å styrke utviklingen av empiriske kvalitative og
kvantitative metoder og å videreutvikle bruken av registerdatabaser. I kartleggingen av hvilke
typer registerdata som planlegges brukt, viser vår spørreundersøkelse at det planlegges å
bruke eksisterende kvantitative data og registre, men også data fra ulike typer organisasjoner
og ymse andre virksomheter.
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Tabellen nedenfor viser hva prosjektledere har svart om hvilke data de planlegger å bruke.
Prosjektlederne oppgir ulike datakilder av ulik karakter, og ikke alt er dataregistre. Det oppgis
statistikkbanker, organisasjoner som har statistikk og det er utvalgsundersøkelser. Under er de
rapporterte opplysningene fra prosjektlederne forsøkt gruppert etter kjennetegn ved
datakildene som skal brukes. Listen er ikke uttømmende.

Registre og databaser fra Statistisk sentralbyrå:
FD-trygd
Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret
Skatteligningene/ Skatteregisteret
Inntektsregisteret
Barnevernsstatistikk
Bedrifts- og foretaksregisteret
Kapitaldatabasen
Flyttehistoriedatabasen
Kommunedatabasen/KOSTRA
Data om innlandsflytting og innvandring
Folke- og boligtellingene
Karakterdata fra 10.klasse
NUDB/Utdanningsregisteret
Nasjonale prøver

Øvrige registre/organisasjoner:
Ankomstdata på innvandrere/ UDIs DUF register
Boligprisdata
Fastlegedatabasen (uklart hvor denne finnes)
Atekst/Retriver
Husbanken
Eurostat
OECD
ILO (International Labour Organization)
ISSP (The International Society of Sustainability Professionals

Utvalgsundersøkelser/surveys:
Levekårsundersøkelser
Tidsbruksundersøkelser
European Social Survey (ESS)
EU-Silc (Statistics on Income and Living Conditions)
LOGG/Generations and Gender programme survey
BONDS-studien (forekomst av psykiske lidelser hos små barn)

II Porteføljen – tematisk innretning i lys av programplanen

Hvilke temaer i programplanen er dekket?
Porteføljegjennomgangen gjelder for prosjektene som har fått bevilgning i 2009-2012 og de to
Instituttforankrede strategiske prosjektene (ISP) på temaet Trygd, totalt 39 prosjekter. 2De

2 I tillegg har VAM ansvaret for oppfølging av en god del forskningsprosjekter fra Velferds-, Arbeidslivs- og
IMER-programmene, men disse er ikke omfattet av denne porteføljeanalysen.
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innvilgede prosjektene har blitt studert for å kartlegge hvilket og hvilke forskningstemaer i
programplanen de primært belyser. I tabellene er temaene nummerert 1 – 17 i samsvar med
inndelingen i programplanens kapittel 4.2. I tillegg er bolig kommet med som et temaområde
18. Temaene i programplanen er, både i innhold og på overskriftsnivå, ikke rendyrkede
kategorier og overlapper i stor grad.

Porteføljegjennomgangen baserer seg på svar fra prosjektlederne på spørsmål om hvordan de
vil kategorisere prosjektet på hovedtema og undertema(er).

Diagram 5: Tematiske områder fordelt på hovedtema
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Diagram 5 viser hvordan prosjektene fordeler seg på programplanens temaområder når det
avgrenses til hva som er det enkelte prosjekts hovedtema.3 Det er temaområde 5,
Arbeidsmarked og yrkesliv som desidert flest har som hovedtema. Det er ingen som har tema
9, Aldring og yrkesdeltakelse, tema 11 Familie og samfunn og tema 15, Helse og
funksjonsevne som hovedtema. Sammenligner man denne oppdaterte grafen, med den som
ble presentert for programstyret i 2011, ser vi at programplanens tema nr. 1, Rikdommens
paradoks, har økt fra ett prosjekt til tre prosjekter. Bolig har kommet til som et eget område
etter siste utlysning, og to prosjekter kan betegnes å ha temaet bolig som hovedtema.

Dette bildet blir understreket dersom man også ser på bevilgninger fordelt på hovedtemaer.
Til temaområdene på topp er det bevilget hele 122,9 mill. kr til tema 5 Arbeidsmarked og
yrkesliv, ca. 43,4 mill. kr til tema 6 Velferdspolitikkens organisering og styringsbetingelser og
41,2 mill. kr til tema 12 Barn- og unges oppvekstvilkår. Den store andelen av bevilgningen til
temaområde 5, skyldes til en viss grad bevilgninger til de to store instiuttforankrede
strategiske trygdeprosjektene (utgjør 60,8 mill av de 122,9 mill).
De laveste bevilgningene er naturlig nok å finne der det er få prosjekter, her først og fremst
tema 14 Sosial ulikhet og fattigdom, ca. 6 millioner, tema 4 Humankapital og økonomiske,
organisatoriske og sosiale regimer ca. 6,7 mill. og tema 17 Oppslutning og bærekraft ca. 8,6
mill.

Hovedtema og sekundærtemaer i prosjekter
Diagram 6 viser både hoved- og sekundære temaer i prosjektene, og viser at de fleste
prosjektene faller inn under flere enn kun ett av programplanens temaområder. I gjennomsnitt
har prosjektlederne meldt inn at prosjektet deres faller inn under 3,17 av programplanens
temaområder. Summen av temaer som viser seg å være dekket i prosjektene er følgelig langt
høyere enn antallet prosjekter.

3 Det er noen prosjekter som opererer med to eller flere hovedtemaer, men disse er forsøkt vektet slik at alle
prosjektene kun er representert med ett hovedtema i denne grafen.
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Diagram 6: Tematiske områder fordelt på hoved- og sekundærtemaer

Det er særlig temaene 5, 10 og 11 (Arbeidsmarked og yrkesliv, Internasjonal migrasjon og
Familie og samfunn) som er godt dekket når det gjelde sekundærtemaer, med fra 16 til 12
prosjekter hver. I bunn finner man at temaene 13 og 16 (Marginalisering og kriminalitet og
Aldring, generasjon og demografi) er lite dekket – med tre og fire prosjekter hver.
Temaområdet Bolig, er inkludert i fire prosjekter, men dette temaområdet er i en særstilling i
og med at Forskningsrådet fikk øremerkede midler fra KRD til dette formålet og til nå ikke
har spesifikt blitt definert som en del av VAMs programplan.

Det er verdt å merke seg at administrasjonen ikke har foretatt en vekting av
sekundærtemaenes viktighet eller “størrelse” i prosjektene. Når en prosjektleder eksempelvis
har ført opp tema 10 Internasjonal migrasjon som sekundærtema, teller dette likt med både
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9. Aldring og yrkesdeltakelse

10. Internasjonal migrasjon

11. Familie og samfunn

12. Barn og unges oppevekstvilkår

13. Marginalisering og kriminalitet

14. Sosial ulikhet og fattigdom

15. Helse og funksjonsevne.

16. Aldring, generasjon og
demografi

17. Oppslutning og bærekraft

18.Bolig
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hovedtema og andre sekundærtemaer, enten dette er et særs viktig eller et mindre sentralt
element i prosjektet.

Oversikt av prosjekter fordelt på hoved- og sekundære temaer
En annen måte å oppsummere dette på følger i oversikten nedenfor. Her er de 17 +1 (bolig)
temaområdene i programplanen listet opp med de enkelte prosjekters fordeling på disse, enten
som hovedtema eller som sekundærtema.

1. Rikdommens paradoks: Velstandsutviklingens sosiale, kulturelle og økonomiske betydning i et
langsiktig perspektiv.
Hovedtema
202409 – Ringrose. NTNU. Institutt for tverrfaglige kulturstudier.
217201 – Christensen. UNI Research AS.
217122 – Kumlin. Institutt for samfunnsforskning
Sekundærtema
202504 – Lægreid. UNI Research AS
207201 – Jacobsen. UNI Research AS
217175 – Gjelstad. UIB. Det samfunnsvitenskapelige fakultet
202409 – Ringrose. NTNU. Institutt for tverrfaglige kulturstudier

2. Verdiskapning og arbeidslivets organisering
Hovedtema
194332 – Jordhus-Lier. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
202445 – Salvanes. Samfunns- og næringslivsforskning AS
Sekundær
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
202647 – Dale Olsen. Institutt for samfunnsforskning
217264 – Galloway. Statistisk sentralbyrå
194372 – Dølvik. FAFO
202453 – Skardhamar. Statistisk sentralbyrå
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

3. De inter- og transnasjonale dimensjoner
Hovedtema
202499 – Carling. PRIO
217149 – Søholt. Institutt for by- og regionsforskning
Sekundær
194342 – Hylland Eriksen. UIO. Sosialantropologisk institutt.
199832 – Vaage. UIB. Institutt for økonomi
202466 – Sinding Aasen. UIB. Det juridiske fakultet
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
202480 – Ytreberg. UIO. Institutt for medier og kommunikasjon
202647 – Dale Olsen. Institutt for samfunnsforskning
194332 – Jordhus Lier. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
217208 – Sarvendra. UIO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet
217210 – Nordvik. NOVA
202499 – Carling. PRIO

4. Humankapital og økonomiske, organisatoriske og sosiale regimer
Hovedtema
217164 – Galloway. Statistisk sentralbyrå
Sekundærtema
194342 – Hylland Eriksen. UIO. Sosialantropologisk institutt.
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
202647 – Dale Olsen. Institutt for samfunnsforskning
217175 – Gjelstad. UIB. Det samfunnsvitenskapelige fakultet
194372 – Dølvik. FAFO
202445 - Salvanes. UIB. Instiutt for økonomi
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5. Arbeidsmarked og yrkesliv
Hovedtema
194372 – Dølvik. FAFO
194379 – Barth. Institutt for samfunnsforskning
199832 – Vaage. UIB. Institutt for økonomi
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
202513 – Røed. Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
202647 – Dale-Olsen. Institutt for samfunnsforskning
202538 – Vollrath. Nasjonalt folkehelseinstitutt
217145 – Van der Wel. Høgskolen i Oslo og Akershus
199836 – Bay. Institutt for samfunnsforskning
Sekundærtema
202409 – Ringrose. NTNU. Institutt for tverrfaglige kulturstudier.
202453 – Skardhamar. Statistisk sentralbyrå
194332 – Jordhus-Lier. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
202466 – Sinding Aasen. UIB. Det juridiske fakultet
202492 – Lien. UIO. Institutt for klinisk medisin
217264 – Galloway. Statistisk sentralbyrå
217194 – Barlindhaug. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
202445 – Salavanes. UIB. Institutt for økonomi
194339 – Aaberge. Statistisk sentralbyrå
202492 – Lien. UIO. Institutt for klinisk medisin

6. Velferdspolitikkens organisering og styringsbetingelser
Hovedtema
202504 – Lægreid. UNI Research AS
202522 – Poppe. Statens institutt for forbruksforskning
217115 – Skivenes. UIB. Inst. for administrasjon og organisasjonsvitenskap
217284 – Sivesind. Institutt for samfunnsforskning
Sekundærtema
194329 – West Pedersen. NOVA
202513 – Røed. Frischsenteret
199836 – Bay. Institutt for samfunnsforskning
202466 – Sinding Aasen. UIB. Det juridiske fakultet
217122 – Kumlin. Institutt for samfunnsforskning
202522 – Poppe. Statens institutt for forbruksforskning

7. Politikkens prosesser, legitimitet og normative grunnlag
Hovedtema
194329 – West Pedersen. NOVA
202480 – Ytreberg. UIO. Institutt for medier og kommunikasjon
Sekundærtema
199836 – Bay. Institutt for samfunnsforskning
202409 – Ringrose. NTNU. Institutt for tverrfaglige kulturstudier
207262 – Brekke. Institutt for samfunnsforskning
217201 – Christensen. Uni Research AS
217284 – Sivesind. Institutt for samfunnsforskning
202504 – Lægreid. Uni Research AS
202484 – Cappelen. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
207201 – Jacobsen. Uni Research AS
202480 – Ytreberg. UIO.
194329 – West Pedersen. NOVA

8. Konsekvenser av økt rettsliggjøring
Hovedtema
202466 – Sinding Aasen. UIB. Det juridiske fakultet
207201 – Jacobsen. Uni Research AS
Sekundærtema
202504 – Lægreid. Uni Research AS
202522 – Kjærnes. Statens institutt for forbruksforskning
207262 – Brekke. Institutt for samfunnsforskning

9. Aldring og yrkesdeltakelse
Hovedtema
Ingen



Porteføljeanalyse 2012

13

Sekundærtema
194372 – Dølvik. FAFO
199832 – Vaage. UIB. Institutt for økonomi
202647 – Dale-Olsen. Institutt for samfunnsforskning
217149 – Søholt. Norsk institutt for by- og regionforskning
217145 – Van der Wel. Høgskolen i Oslo og Akershus

10. Internasjonal migrasjon
Hovedtema
194342 – Hylland Eriksen. UIO. Sosialantropologisk institutt.
207262 – Brekke. Institutt for samfunnsforskning
217208 – Sarvendra. UIO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sekundærtema
202499 – Carling. PRIO
202504 – Lægreid. Uni Research AS
202466 – Sinding Aasen. UIB. Det juridiske fakultet
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
202480 – Ytreberg. UIO. Institutt for medier og kommunikasjon
194332 – Jordhus Lier. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
202513 – Røed. Frischsenteret.
207201 – Jacobsen. Uni Research AS
202647 – Dale Olsen. Institutt for samfunnsforskning
217264 – Galloway. Statistisk sentralbyrå
217149 – Søholt. Norsk institutt for by- og regionsforskning
194342 – Hylland Eriksen. UIO. Sosialantropologisk institutt
207262 – Brekke. Institutt for samfunnsforskning

11. Familie og samfunn
Hovedtema
Ingen
Sekundærtema
194379 – Barth. Institutt for samfunnsforskning
202442 – Lappegård. Statistisk sentralbyår
202453 – Skardhamar. Statistisk sentralbyrå
202478 – Wichstrøm. NTNU Samfunnsforskning AS
202538 – Vollrath. Nasjonalt folkehelseinstitutt
194347 – Rege. UIS.
202513 – Røed. Frischsenteret
194342 – Hylland Eriksen. UIO. Sosialantropologisk institutt.
199832 – Vaage. UIB. Institutt for økonomi
202445 – Salvanes. UIB. Institutt for økonomi
217194 – Barlindhaug. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

12. Barn og unges oppvekstvilkår – marginaliseringens mekanismer
Hovedtema
194347 – Rege. UIS
202438 – Ogden. Atferdssenteret
202492 – Lien. UIO. Institutt for klinisk medisin
202478 – Wichstrøm. NTNU Samfunnsforskning AS
217175 – Gjeldstad. UIB. Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sekundærtema
194342 – Hylland Eriksen. UIO. Sosialantropologisk institutt.
202445 – Salvanes. UIB. Institut for økonomi
202479 – Birkelund. UIO. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
207201 – Jacobsen. Uni Research AS
217194 – Barlindhaug. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
217115 – Skivenes. UIB. Inst. for administrasjon og organisasjonsvitenskap

13. Marginalisering og kriminalitet
Hovedtema
202453 – Skardhamar. Statistisk sentralbyrå
Sekundærtema
202466 – Sinding Aasen. UIB. Det juridiske fakultet
202478 – Wichstrøm. NTNU Samfunnsforskning AS
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14. Sosial ulikhet og fattigdom
Hovedtema
194339 – Aaberge.
Sekundærtema
194347 – Rege. UIS.
194372 – Dølvik. FAFO
199832 – Vaage. UIB. Institutt for økonomi
202484 – Cappelen. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
217175 – Gjelstad. UIB. Det samfunnsvitenskapelige fakultet
217201 – Christensen. Uni Research AS
217149 – Søholt. Norsk institutt for by- og regionforskning
217194 – Barlindhaug. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
217210 – Nordvik. NOVA
217145 – Van der Wel. Høgskolen i Oslo og Akershus

15. Helse- og funksjonsevne: Konsekvenser for sosial ulikhet og utvikling av velferdspolitikk
Hovedtema
Ingen
Sekundærtema
194372 – Dølvik. FAFO
202647 – Dale-Olsen. Institutt for samfunnsforskning
207201 – Jacobsen. Uni Research AS
199832 – Vaage. UIB. Institutt for økonomi
202513 – Røed. Frischsenteret
202466 – Sinding Aasen. UIB. Det juridiske fakultet
217145 – Van der Wel. Høgskolen i Oslo og Akershus

16. Aldring, generasjon og demografi
Hovedtema
202442 – Lappegård. Statistisk sentralbyrå
Sekundærtema
199832 – Vaage. UIB. Institutt for økonomi.
202642 – Dale-Olsen. Institutt for samfunnsforskning
217201 – Christensen. Uni Research AS
202442 – Lappegård. Statistisk sentralbyrå

17. Oppslutning og bærekraft
Hovedtema
202484 – Cappelen. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
Sekundærtema
202504 – Lægreid. Uni Research AS
194372 – Dølvik. FAFO
217201 – Christensen. Uni Research AS
217149 – Søholt. Norsk institutt for by- og regionforskning
217284 – Sivesind. Institutt for samfunnsforskning

18. Bolig
Hovedtema
217194 – Barlindhaug. Norsk instiutt for by- og regionsforskning
217210- Nordvik. NOVA
Sekundærtema
217149 – Søholt. Norsk institutt for by- og regionforskning
217264 – Galloway. Statistisk sentralbyrå
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Hovedtema og sekundærtema
Ser man på både hoved- og sekundærtemaer i prosjektene, er alle programplanens empiriske
felt – prioriterte temaområder dekket, om enn i ganske ulik grad. Mange temaer har ganske
bred dekning som sekundærtemaer, selv om det også er enkelte temaer med svak
sekundærdekning samtidig med svak dekning som hovedtema, f.eks. tema 13. Det er flere av
programplanens temaer som utpeker seg som klart mer gjennomgående når det gjelder
sekundærtema enn som hovedtema for prosjektet. Det gjelder først og fremst for temaene 9
(Aldring- og yrkesdeltakelse), 11 (Familie- og samfunn) og 15 (Helse- og funksjonsevne).
Ingen av disse temaområdene har prosjekter hvor disse temaene er hovedtema i prosjektet. Til
tross for dette er disse tre temaområdene godt dekket som sekundærtema i en rekke prosjekter.
Selv om ingen har temaområde 11, Familie og samfunn, som hovedtema, er det dette
temaområdet som flest, i alt tolv prosjekter, har som sekundærtema. Det vil si at temaet blir
dekket, først og fremst med problemstillinger på mikronivå og temaet vil antagelig være en
forklaringsfaktor på fenomener på ulike områder.

Temaområdene om aldring nr. 9 og 16
De to aldringstemaområdene i programplanen, tema 9 (Aldring og yrkesdeltakelse), og tema
16 (Aldring og generasjon), har til sammen kun ett prosjekt med dette som hovedtema, men
altså ni prosjekter med disse som sekundærtemaer. Deler av temaområdet har blitt ivaretatt
gjennom satsingen på aldersforskningen fra 2002-2012, samarbeid mellom
Velferdsprogrammet (nå VAM) og Helsetjenester, Sykefraværsprogrammet og Program for
helse- og omsorgstjenester. I tillegg kommer forskningen ved fem sentre for
omsorgsforskning.

Temaområdet om arbeidsmarked og yrkesliv, nr. 5
Temaområdene i prosjektene dreier seg om flere dimensjoner når det gjelder problemstillinger
knyttet til verdiskapning og arbeidsliv, inkludering og ekskludering, familieliv og yrkesliv.
Det er temaområde 5 Arbeidsmarked og yrkesliv som flest (9) definerer å ha som hovedtema
for sitt prosjekt, og dette anses derfor som godt ivaretatt.

Temaområdet sosial ulikhet og fattigdom, nr. 14 og temaområdet om Helse og
funksjonsevne, nr. 15
Tema 14, Sosial ulikhet og fattigdom, har ett prosjekt med dette som hovedtema, mens ti
prosjekter har det som sekundærtema. I temaområde 15 Helse og funksjonsevne:
Konsekvenser av sosial ulikhet og utvikling av velferdspolitikk, inngår bl.a. forskning om
fattigdom og funksjonshemmede. Det er ingen prosjekter i VAMs portefølje som har dette
som hovedtema, men syv prosjekter har det som sekundærtema. Forskning om
funksjonshemmede inngår ikke som et tema for noen prosjekter i porteføljen. Det er to
prosjekter med forankring i tradisjonell helseforskning, men de oppgir ikke å tilhøre
temaområde 15.

Internasjonal migrasjon 10 og familie og samfunn 11
Porteføljen viser at temaområdene 10, Internasjonal migrasjon (herunder integrering), og tema
11, Familie og samfunn, scorer høyt på antall prosjekter, men da kun som sekundærtema. At
“innvandrere” er en informantkategori betyr for eksempel ikke at spørsmål om integrering og
minoritet-majoritetsrelasjoner generelt blir belyst. Ut fra de samfunnsmessige konsekvenser
som migrasjonen gir, bør temafeltet understrekes i det videre programarbeidet og i sterkere
grad kobles til andre temaer og spørsmål, som bolig og bomiljø, segregering og
parallellsamfunn, frivillighet, aldring o.a.
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Temaene 1 Rikdommens paradoks og 17 Oppslutning og bærekraft
Porteføljeanalysen fra 2011 viste at dette var temaområder som var svakt dekket. Status etter
søknadsbehandlingen i år, er at det nå er fire prosjekter som har det som hovedtema. Temaene
åpner for store overordnede spørsmål der flere disipliner kunne bidra, og det ble understreket i
utlysningen av forskningsmidler. Det resulterte imidlertid ikke til at programmet mottok
søknader fra humanistiske forskningsmiljøer.

Temaområdet Velferdspolitikkens organisering og styringsbetingelser 6
Velferdspolitikkens organisering og styringsbetingelser var ett av de prioriterte temaene i den
siste utlysningen av VAM midler. Det resulterte i ett prosjekt med særlig fokus på
velferdstjenester. Tema 6 berører også NAV og evalueringen av NAV-reformen handler ikke
bare om reformen som sådan, men bidrar til ny kunnskap om den sentrale
velferdsforvaltningen, dens tjenester og tjenesteytere. Det vil være behov for kunnskap om
virkningene av reformen, etter at den nå er implementert, og det kan reises nye spørsmål om
de kommunale tjenestene etter NAV-reformen, og de nye samhandlingsrelasjonene mellom
kommune og NAV, inkludert barnevernet. Samtidig blir det foreslått i St.mld. 13 Utdanning
for Velferd, Samspill i praksis om at det opprettes et eget forskningsprogram der
velferdsprofesjonene står i fokus - og deres utdanning inngår.

Sivilsamfunn, frivillig arbeid og bolig
Temaene sivilsamfunn, frivillig arbeid og bolig omtales ikke særskilt i programplanen.
Temaområdene er blant annet spilt inn fra rådgivende utvalg som aktuelle forskningsområder
å prioritere. Når det gjelder forskning om frivillig arbeid og sivilsamfunn er det etter siste
søknadsbehandling ett prosjekt som har dette som et sentralt tema. Temaet om bolig og
flyttestrømmer var et prioritert område ved siste utlysning og resultatet ble fire prosjekter med
dette som et mer eller mindre sentralt tema.

Kjønnsdimensjonen
Kjønnsdimensjoner er en del av de overordnede perspektivene i programplanen. I porteføljen
er det to prosjekter hvor kjønn er tema og i hovedfokus (om kjønnet migrasjon og om barn og
marginalisering med særlig fokus på jenter). Kjønn er ellers et tema og en dimensjon i flere
prosjekter, for eksempel er både menn og kvinner definert som relevante kategorier i
analysene. Kjønn og kjønnsdimensjonen er svært sentral i forskningen om velferdssamfunnet
i bred forstand, og det forventes at forskningen tar hensyn til dette.
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III VAM-relevant forskning i regi av andre programmer og
satsningsområder i Forskningsrådet

Selv om alle temaområder ikke er like godt dekket i porteføljen, pågår og planlegges det
forskning i andre programmer som tangerer temaområdene i VAM. Forskningsrådet ser
samfunnsutfordringene i områdene helse, velferd og utdanning i sammenheng. Departementet
har organisert områdene i ulike sektorer og Forskningsrådet har organisert
forskningsområdene i ulike programmer. I Forskningsmeldingen blir det etterlyst en kobling
mellom velferd og helse i forskning. Forskningsrådet viser dette når forskningsprioriteringen
presenteres i budsjettforslaget for 2013.

Aldring, demografi og yrkesdeltakelse
Temaområdet 9 og 16 aldring, yrkesdeltakelse, generasjon og demografi er ikke godt dekket i
porteføljen. Gitt de utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder økningen av antallet
eldre i befolkningen, er dette området blitt et prioritert satsningsområde i Forskningsrådet.
Forskningsrådet vil bidra til å styrke forskning om de demografiske utfordringene samfunnet
står overfor ved at flertallet av befolkningen blir stadig eldre og forsørgerbyrden blir større. I
budsjett for 2013 foreslår Forskningsrådet «Flere aktive og sunne år» (140 mill. kr) som en
hovedprioritering for forskning. Prioriteringen er utledet av målområdene i
Forskningsmeldingen Bedre helse og helsetjenester og Velferd og forskningsbasert
profesjonsutøvelse.

Temaene om aldring, demografi og yrkesdeltakelse i VAM vil inngå i Forskningsrådets nye
store satsing fra og med 2013 Flere aktive og sunne år. I den forbindelse foreslås også en
styrking av programmene Sykefravær og Utdanning 2020.

Arbeidsliv
Forskningssatsningen Flere aktive og sunne år viser også at ulike sider ved arbeidslivet er en
viktig forutsetning for opprettholdelsen av velferdssamfunnet. Det vises til viktigheten av
forskning om hvordan arbeidsstyrken kan økes, ved at flere kan stå lengre i arbeid, redusere
tidlig uførhet og hindre frafall fra utdanning som vanskeliggjør fremtidig deltakelse i
arbeidslivet. Det at mange forskningsprosjekter i VAM porteføljen har arbeidsmarked og
yrkesliv som et sentralt tema understreker nettopp den betydningen arbeidslivet har for
oppslutning, og opprettholdelsen av velferdssamfunnet. Selv om det er sider ved arbeidslivet
som i mindre grad blir forsket på i regi av VAM-programmet som spørsmål relatert til -
arbeidsplassen, arbeidsorganisering, omstillinger, arbeid og identitet, og helse og deltakelse i
arbeidslivet - er dette spørsmål som også belyses i andre programmer, som f.eks.
Sykefraværsprogrammet. Programmet Sykefravær, arbeid og helse (2011-2016) har bl.a.
arbeidsrelaterte spørsmål som tema. Det overordnede målet for Sykefravær, arbeid og helse er
å skape forutsetninger for godt arbeidsmiljø og -helse og høy arbeidsmarkedsdeltakelse ved å
framskaffe forskningsbasert kunnskap om:

 sykefravær, uførhet, frafall og utstøting fra arbeidslivet
 samspillet mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse
 effektive virkemidler for å forebygge og redusere sykefravær, uførhet og

arbeidsrelatert sykdom og fremme godt arbeidsmiljø og -helse.

Velferdspolitikkens organisering og styringsbetingelser
Forskning på velferdsstatens tjenester som et bidrag til en mer effektiv tjenesteyting, ble
prioritert i VAMs siste utlysning. I porteføljen er det nå fire prosjekter med dette som
hovedtema. Kunnskap om velferdsforvaltningen, tjenestene og tjenesteyterne er et område
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som nå også følges opp gjennom den nye satsingen på Flere aktive og sunne år.
Hovedinnretningen vil imidlertid mest sannsynlig være på helsetjenestene.
Sykefraværsprogrammet har også forskning om de helserelaterte trygdeordningene og VAM
har øremerket satsningen på forskningen om trygd, pensjon og velferdsøkonomi og denne
forskningen vil belyse disse offentlige tjenestene fra ulike vinkler. Evalueringen av
pensjonsreformen fra og med 2011 og Evalueringen av NAV-reformen 2007-2012 vil
bidra til å komplettere kunnskapen om velferdstjenestene. Forskningsrådet er ansvarlig for å
gjennomføre evalueringene på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Evalueringen av NAV-
reformen handler ikke bare om reformen som sådan, men bidrar til ny kunnskap om den
sentrale velferdsforvaltningen, dens tjenester og tjenesteytere.

I forbindelse med St.meld. 13 Utdanning for Velferd, Samspill i praksis, foreslår regjeringen å
opprette et forskningsprogram i Forskningsrådet for å styrke forskningen for helse- og
velferdstjenestene. Kjernen i denne satsingen er å utvikle et program som skal gi
kunnskapsgrunnlag for bedre og mer effektive offentlige tjenester innenfor omsorg, velferd og
helse. VAM har også grenseflater til helseprogrammene i Forskningsrådet. Særlig er
Folkehelseprogrammet relevant. Folkehelseprogrammet 2010-2015 har et gjennomgående
helseperspektiv på velferdssamfunnet, mens VAM har helse som et temaområde og ikke som
en overbygning. Det vil være forskningsprosjekter i Folkehelseprogrammet om levekår og
livskvalitet som vil utfylle forskningen i VAM-programmet. Selv om VAM ikke har et
overordnet helseperspektiv i sin strategi, vil Folkehelseprogrammet kunne bidra til å
komplettere forskningen i VAM med sitt helseperspektiv.

I forbindelse med satsingen på Flere aktive, og sunne år, fremheves også sammenhengen
mellom skole, opplæring og arbeidsliv. Forskningsrådet vil prioritere forskning om
utdanningens betydning på unge personers etablering og mobilitet i det norske
arbeidsmarkedet og voksnes læring og kompetanseutvikling for å møte økende
omstillingskrav i arbeidslivet. Temaområdene er relevante for VAM og for
Utdanningsforskningsprogrammene. Utdanningsforskningen Utdanning2020 og Praksis
FoU er relevante programmer for VAM. Utdanningsforskningen tangerer blant annet
temaområdene Barn og unges oppvekstvilkår og Marginalisering og kriminalitet. I lys av
dette har Utdanning 2020 prosjekter i sin portefølje som handler om barnehagens betydning
for barns utvikling og læring og frafall fra fag- og yrkesopplæringen. Programmet
PraksisFoU dekker temaer om barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsspråklige barn.
Forskning om barn og ungdomsliv, utvikling og velferd og forholdet til institusjonaliseringen
av oppveksten som representeres av barnehage, skole, aktivitetsskole gjør at
utdanningsforskningen er relevant for VAM. Utdanningsforskningsprogrammene i
Forskningsrådet er ikke kun avgrenset til å se på relasjonen mellom opplæring og utdanning,
men har også betydningen av utdanning og læring i et større samfunnsperspektiv som tema.

Migrasjon
I VAMs portefølje er det mange prosjekter som har innvandrere som studieobjekt eller
informantkategori, men majoritets- og minoritetsrelasjoner er i mindre grad belyst, det samme
er sentrale integreringsspørsmål knyttet til sosial, kulturell og politisk integrering. Det er
heller ikke mye forskning på diaspora-aspekter, erfaringer knyttet til “det å være minoritet”,
eksiltilværelsen og flernasjonal tilhørighet og transnasjonale relasjoner.
I den nye programsatsingen i Forskningsrådet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger
SAMKUL er Flerkulturelle omgivelser et prioritert tematisk område.
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IV AVSLUTNING
Porteføljegjennomgangen vil være det viktigste vurderingsgrunnlaget for programstyret om
hvilke faglige og strategiske tiltak som bør iverksettes for å ivareta temaene i programplanen
og i forhold til å møte samfunnsutfordringene. Prosjektporteføljen for VAM gjør det mulig å
vurdere om programmet er på rett vei i forhold til målene i programplanen. Alle
temaområdene er i ulik grad dekket i porteføljen. Det pågår også forskningsaktiviteter
innenfor områdene i andre programmer med relevans for VAM. Gjennomgangen viser at
mange prosjekter har som intensjon å koble forskningstemaer, gitt at det er noen temaer som
går igjen i mange av prosjektene. Flesteparten av prosjektene er flerfaglige, har
rekrutteringsstillinger, internasjonale partnere og planlegger bruk av mange ulike typer data,
bl.a. registerdata.

Det er også sider ved temaområdene som synes godt dekket, men som kan belyses på andre
måter f.eks. ved at andre disipliner og eller forskningsmiljøer forsker på det samme.
Eksempelvis ga Rådgivende utvalg, i sin anbefaling til programstyret om hvilke
forskningsområder som burde prioriteres, at flere innfallsvinkler til integrering og migrasjon
kunne studeres for enda bedre å komplettere prosjektporteføljen i VAM. Bolig har kommet
med som et nytt temaområde for VAM, og utlysningen av midler innenfor dette temaområdet
ga god uttelling.

Programplanen er bred og tar opp i seg temaer som ble vurdert som aktuelle og forholdsvis
varige på det tidspunktet planen ble skrevet. Et tegn på at temaene fortsatt er aktuelle er bl.a.
den overordnede satsingen Forskningsrådet nå foreslår med Flere aktive og sunne år.


