
 

Kartlegging av ressurser til velferdsforskning 2017 
Instituttsektoren 

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og i Forskningsrådets hovedstrategi 
inngår prioritering av ulike temaer og teknologier. Det er derfor behov for en systematisk 
statistikk for å følge utviklingen. Dette er bakgrunnen for at forskningsmiljøer som har 
rapportert FoU på ulike tema- og teknologier i hovedundersøkelsen, får tilsendt tilleggsskjema 
med noe få oppfølgingsspørsmål for de aktuelle områdene.     

Se her for mer informasjon 

Definisjon:  

Forskning om sammenhengen mellom velferdsordningene, utdanningssystemet og arbeidslivets 
funksjonsmåte og samspillet mellom velferdsstat, markedsøkonomi, familien og andre sosiale 
institusjoner. Velferdsforskningen omfatter temaer som: Arbeidsliv og-marked, inkludering og 
ekskludering, livsvilkår, oppvekst og omsorg, migrasjon og integrering, sosial ulikhet og likestilling, 
deltakelse og demokrati, offentlig, frivillig og privat ansvar og oppgaveløsning i velferdssektorene. 
Området omhandler forhold i Norge og/eller der norske forhold er del av komparative studier. 

 

 

 

 

https://www.nifu.no/undersokelser/kartlegging-av-fou-ressurser-til-tematiske-omrader-2017/


Forskningsområde Definisjoner Prosent 
Arbeidsliv og arbeidsmarked FoU om arbeidsliv, arbeidsmarked, 

omstilling, ledelse, arbeidsmiljø, 
partssamarbeid og opplæring i arbeidslivet. 
Herunder utdanningens betydning for 
deltakelse i arbeidslivet. 

 

Inntektssikring og 
inkludering/ekskludering fra 
arbeidslivet 

FoU om frafall og utstøting og inkludering i 
arbeidslivet. Og inntektssikring som skyldes 
tidsbegrenset/varig fravær fra arbeid, 
inklusive forskning om eldres 
pensjoneringsatferd. 

 

Levekår og demografi FoU om levekårsforskjeller, sosial klasse, 
integrering, samfunnsdeltakelse, inklusjon og 
eksklusjon, bolig og bostedets betydning for 
velferd. Også forskning om årsaker og 
konsekvenser av endringer mht. 
alderssammensetning, innvandring og 
fruktbarhet i befolkningen. Også forskning 
som særlig tar hensyn til biologiske og 
sosiale forskjeller mellom kvinner og menn, 
og der kjønn er en sentral dimensjon. 

 

Familie og oppvekst FoU om familierelasjoner og organisering, 
barns oppvekstsvilkår og rammebetingelser. 
Gjelder ikke forskning om barnehage, skole 
og utdanningssystemet. 

 

Velferdstjenester - offentlige og private FoU om offentlige og private 
velferdstjenester. Gjelder ikke forskning om 
barnehage, skole og utdanningssystemet. 

 

Internasjonal migrasjon og innvandring FoU om internasjonal migrasjon, inn- og 
utvandring, integrering, utlendingsfelt, 
forholdet mellom minoritet og majoritet, 
asylpolitikk, flyktninger og globale 
utfordringer. 

 

Velferdssamfunnets kulturelle basis, 
bærekraft og oppslutning 

FoU om velferdssamfunnets kulturelle basis 
og grunnleggende forutsetning, herunder 
dets bærekraft, legitimitet og tillit og sosial 
kapital. Inkludert oppslutning om politikkens 
prosesser og institusjoner. 

 

Annet, spesifiser under:   
   
Sum (skal summeres til 100%)   
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