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Forskningsstrategi for VID vitenskapelige høgskole 2019-2023 
Vedtatt av Høgskolestyret, 11.12.2018. 

 

VID har utarbeidet en overordnet strategi for perioden 2018-2028 med følgende hovedstrategier, 
hvor forskningsprofil og forskningssatsninger inngår som en integrert del av strategiene: 

• VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste generasjons 
praksis 

• VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 
• VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og 

livssynskompetanse 
• VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og 

bærekraftig virksomhet 
• VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 
• VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional 

posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 

For å tydeliggjøre og konkretisere de forskningsmessige konsekvensene av denne strategien, samt 
tidligere profilerende satsninger som for eksempel er representert ved ph.d.-programmene og de 
strategiske forskningssentrene, har VID valgt å utarbeide en egen delstrategi for forskning. Den 
operasjonaliserer strategier, virkemidler og tiltak, og fremhever utvalgte fokus- og satsningsområder 
for fireårsperioden 2019-2023. Forskningsstrategien slik den uttrykkes i det følgende skal derfor 
forstås som komplementær til den institusjonelle og overordnede strategien for 2018-2028, og må 
leses og forstås på bakgrunn av denne. I tillegg vil det bli utarbeidet en delstrategi for ekstern 
samhandling, hvor for eksempel utvikling og innovasjon vil bli tematisert.  

Strategien fokuserer på følgende områder, som grafisk kan fremstilles som følgende helhet: 
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Organisering av forskningen - ulike virkemidler  

VID har som en hovedmodell vedtatt å organisere forskningen i forskningsgrupper. Det forventes at 
både antall grupper og profil for disse vil være relativt stabilt fremover, men at både avskalling, 
oppdeling, sammenslåinger og tilvekst vil forekomme. Slike endringer bør primært skje på bakgrunn 
av behov for samlet forskningskraft i de ulike gruppene, og for å satse på grupper som kan vise til 
positiv utvikling og forbedrede resultater.  

VID har vedtatt en høgskoleovergripende organisering av forskningssatsninger med fire strategiske 
forskningssentre.  

VID har også etablert en sentralisert forskningsadministrasjonen for å støtte enkeltforskere og 
forskningsgrupper og bidra til å realisere høgskolens mål innenfor forskning. Det samme gjelder for 
andre enheter ved VID som yter forskningsstøtte, slik som BLHA, KES, Internasjonalt kontor, HR, 
økonomi og IT. 

I tillegg utøves forskningsledelse i de tre fakultetene, både ved dekan og FOU-leder. Det er 
avgjørende viktig at denne linjen og de andre delene av forskningsorganiseringen fungerer godt 
sammen. Internkommunikasjon og koordinasjon mellom fakulteter, forskningsgrupper, 
forskningssentre og forskningsadministrasjon skal styrkes i strategiperioden. 

Gjennom VIDs to ph.d.-programmer og to kvalifiseringsprogram, tilbyr høgskolen også en 
forskeropplæring og systematisk videreutvikling av forskerkompetansen hos alle faglig tilsatte, noe 
som legger grunnlaget for utviklingen av VID som forskningsinstitusjon både med tanke på kultur, 
miljø og resultater. 

VID ønsker å eksponere studenter for aktive forskningsmiljøer med tanke på deres egne 
forskningsprosjekter og fremtidig rekruttering som forskere. Studenter skal derfor, særlig på 
masternivå, ha tilbud om å delta i relevante forskningsgrupper, og i økende grad kobles til pågående 
eller planlagte forskningsprosjekter. 

Tiltak: 

• Fortsette utvikling av forskningsgruppeledelse gjennom halvårlig forskningsgruppeforum  
• Tilby kurs i forskningsledelse på ulike nivåer (oppstart, viderekomne) 
• SDP og SMG skal tilby deler av forskeropplæringen til allerede tilsatte ved VID som ikke har 

gjennomgått formell forskeropplæring 
• Styrke prosjektorganisering/-utvikling og prosjektledelse i forskningsgruppene 
• Evaluering av forskningsgruppene i 2020 med tanke på utvikling og styrking, evt. 

sammenslåing og avvikling 
• Evaluering i 2020 av hvordan VID samlet sett yter forskningsstøtte (gjennom 

forskningsadministrasjonen, FOU-ledelse ved fakulteter og sentre, BLHA, KES, Internasjonalt 
kontor, HR, økonomi og IT) til forskningsgruppene og enkeltforskere med tanke på utvikling 
og kvalitetsforbedring 

• Formalisere prosedyrer for samhandling og styrket kommunikasjonsinfrastruktur mellom 
fakultetene og forskningsorganiseringen på tvers i høgskolen (strategiske sentre for 
forskning, forskningsgruppene, forskningsadministrasjonen) 

• Evaluering av SLIPP og SIK i 2021 
• Sikre muligheter for studentaktiv forskning i rammen av forskningsgruppene og øke 

studentinvolveringen i pågående og planlagte forskningsprosjekter 
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Resultatmål: 

• VID evner å opprette, nedlegge, sammenslå og videreutvikle forskningsgruppene på en måte 
som sikrer eierskap, motivasjon, evne til å skape god forskning og bidrag til å styrke VIDs 
strategiske utvikling 

• Forskningsgruppene har styrket seg som forskningsfellesskap og med god ledelse og 
prosjektorganisering som resulterer i gode publikasjoner, søknader om ekstern finansiering 
og en forbedret ressurssituasjon 

• Styrket forskningsledelse ved fakultetene  
• Kommunikasjonen mellom fakulteter, forskningssentre, forskningsgrupper og 

forskningsstøtte oppleves av alle parter som kvalitetsmessig god og gjensidig utviklende 
• Styrket kobling mellom forskning og utdanning, herunder flere studenter som deltar i større 

forskningsprosjekter 
• De strategiske forskningssentrene viser positiv utvikling, forbedrede resultater og fremstår 

som faglige kraftsentra innenfor VID  

 

Prioriterte temaområder  

VIDs verdier, historie, programområder og ressurssituasjon tilsier at antall temaområder for 
forskning fokuseres. Forskningsgruppene ved VID representerer en slik fokusering på et utvalg 
tematiske områder, som samtidig utgjør en betydelig bredde. VIDs prioriterte temaområder skal skje 
i skjæringspunktet mellom faglig fokus, verdibasis, innovasjon, praksistilknytning og styrking av 
utdanningene på alle nivåer (bachelor, master, ph.d.). De tematiske områdene skal også kunne 
utvikles innenfor både en lokal og en global kontekst, og i samarbeid med VIDs eiere og andre 
kunnskapsmiljøer. Forskningsgruppene skal enkeltvis og samlet sett bidra til å styrke disse områdene, 
og skal prioritere arbeid med søknader om ekstern finansiering. Tildeling av egne basisressurser, slik 
som for eksempel driftsmidler og rekrutteringsstillinger, vil knyttes til disse temaområdene på 
bakgrunn av søknad. Identifiseringen av utviklingen av fremragende forskningsmiljøer, jf. nedenfor, 
vil også knyttes til disse temaområdene. 

• Verdirefleksjon og verdibevisst profesjonell praksis 
• Bærekraftige samfunn med vekt på mennesker i særlig sårbare situasjoner  

o Jf. FNs Agenda 2030 og tilhørende globale bærekraftsmål, og «Samfunnssikkerhet og 
samhørighet i en globalisert verden», én av fem langsiktige prioriteringer i 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, 
Kunnskapsdepartementet 

• Sosial innovasjon, tjenesteutvikling og velferdsteknologi  
o Jf. «Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester», én av fem langsiktige 

prioriteringer i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, 
Kunnskapsdepartementet 

• Global kristendom og globale studier av religion 
• Læring og dannelse knyttet til VIDs profesjonsutdanninger og tilhørende praksisfelt  

o Jf. Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning  

Tiltak: 

• Tildele rekrutteringsstillinger og evt. postdoktorstillinger til forskningsgrupper/ 
forskningsprosjekter som bidrar til å styrke de prioriterte temaområdene, og på bakgrunn av 
søknader og resultater 
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• Styrke samhandlingen mellom fagenhetene (fakultetene, sentrene) for å styrke de prioriterte 
temaområdene 

• Styrke interaksjonen mellom forskning og utdanning, og mellom forskning og praksisfelt, 
arbeidsliv og samfunnsutfordringer  

• Styrke misjons- og diakonihistorisk arkiv med tanke på ressursmessige situasjon, omfang av 
mottatt/deponert arkivmateriale, formidling overfor befolkningen og som globalt orientert 
forskningsressurs 

Resultatmål: 

• VIDs fokuserte temaområder er prioritert i ressursfordeling ved høgskolen 
• VIDs profil er tydeliggjort gjennom de prioriterte temaområdene  
• VID har i 2023 økt antall kombistillinger mellom forskning og praksisfelt 
• MDA er i 2023 det foretrukne historisk arkiv for diakonale/kristne/kirkelige stiftelser, 

institusjoner og organisasjoner 
 

Fremragende miljøer 

Strategi 2018-2028 forutsetter at VID «strekker seg» og utvikler enkelte fremragende miljøer, både 
nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig å identifisere forskningsmiljøer ved VID innenfor VIDs 
prioriterte temaområder, og innenfor eller på tvers av de ulike forskningsgruppene, som bør styrkes 
ressursmessig (driftsmidler, stipendiater, prosjektledelse, forskningsstøtte) på bakgrunn av et 
særskilt potensial for å posisjonere seg nasjonalt og internasjonalt, og på sikt gi grunnlag for 
søknader om å opprette sentre for fremragende forskning/utdanning (SSF/SFU). En tildeling av ekstra 
ressurser skal være konkurransebasert, og skal skje basert på kriterier som er kjent. Det vil være en 
forventning om at slike satsinger resulterer i tilslag på søknader om ekstern finansiering, styrket 
internasjonalt samarbeid og nettverksbygging, og skaper forskningsresultater og publikasjoner som 
høster anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. 

Tiltak: 

• Tildele midler til 2-3 forskningsmiljøer med fremragende potensial gjennom en egen intern 
utlysning av midler 

• Evaluere ordningen i 2021/2022 og vurdere en ny utlysning i løpet av strategiperioden 

Resultatmål: 

• VID har innen utgangen av 2023 etablert 2-3 fagmiljøer som publiserer i innflytelsesrike 
publiseringskanaler av særlig høy kvalitet, samarbeider med anerkjente internasjonale 
forskningsmiljøer, har lykkes med tildelinger fra NFR og/eller EU og som internt og eksternt 
oppfattes som ledende forskningsmiljøer på sine felt 
 

Internasjonalisering 

VID har høye forskningsambisjoner som internasjonalt orientert vitenskapelig høgskole med et 
globalt og solidarisk engasjement, og skal styrke seg i strategiperioden gjennom ulike former for 
virkemidler og tiltak:  

Tiltak: 

• Styrke global samhandling med relevante forskningsmiljøer utenfor Europa og Nord-Amerika  
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• Prioritere strategiske, institusjonelle samarbeidsavtaler som omfatter utdanning og 
forskning, har langsiktige målsettinger, knytter an til VIDs verdiprofil og tradisjon, og 
omfatter flere fakulteter, sentre og fagområder 

• Styrke samhandling og sampublisering med internasjonale forskere og forskningsmiljøer 
• Styrke rollen som internasjonalt vertskap for konferanser 
• Bedre tilrettelegging for gjesteforskere på kortere eller lengre opphold ved VID 
• Styrke og øke antall søknader om ekstern finansiering av forskning fra nordiske og europeiske 

finansieringskilder 
• Styrke digitale måter å samhandle på innenfor forskningssamarbeid 
• Styrke den samlede forskningsstøtten til EU-relaterte utlysninger av forskningsmidler 

VID skal samtidig arbeide for at ambisjoner innenfor internasjonalisering av forskning kan skje på 
måter som sikrer en bærekraftig og rettferdig måte å samhandle på, sosialt, økologisk og økonomisk. 

Resultatmål: 

• Antall publikasjoner som samforfatterskap med forskere fra utenlandske institusjoner utgjør 
20 % av totalt antall publikasjoner 

• Være vertskap for internasjonale konferanser minst en gang pr år 
• Få tilslag på én søknad fra EUs rammeprogram (Horisont 2020 og Horisont Europa) som 

koordinator, og to som partner  
• Få tilslag på minst fire søknader fra finansieringskilder som støtter samhandling med 

forskningsmiljøer utenfor Europa, inkludert institusjoner fra det globale Sør 
• Innen 2020 sikre en stående kapasitet for å motta minst fem gjesteforskere til enhver tid ved 

VID 
• Fra 2020 være vertskap for minst to Marie Skłodowska-Curie-stipendiater 
• Årlige EU-relaterte inntekter på 5 mill kr innen 2023 

 

Publisering og formidling  

Vitenskapelig publisering er en kjerneaktivitet for en vitenskapelig høgskole. Vitenskapelig ansatte 
ved VID forventes å publisere jevnlig og på et høyt internasjonalt nivå. Omfang skal ligge på nivå med 
sammenlignbare nasjonale institusjoner, og andel av nivå 2-publiseringer forventes å ligge på minst 
20 % av antall publikasjoner. Publisering av tidsskriftsartikler skal fra 2020 primært å skje i rene Open 
Access-kanaler dersom forskningen er finansiert av offentlige finansieringskilder slik som NFR og EU. 

VID formidler egne forskeres prosjekter og resultater på andre måter, for eksempel gjennom 
Forskningsdagene, på egne hjemmesider, som bidrag i dagspressen og gjennom andre populære 
formidlingsplattformer. 

Tiltak: 

• Tilby kurs i akademisk skriving 
• Styrke arbeidet med smarte og effektive måter å skrive på og større forskningsflater for å 

styrke evnen til å utarbeide publikasjoner 
• VID vil støtte en overgang til OA hvor dette samtidig sikrer muligheter for å publisere i 

anerkjente publiseringskanaler 
• KES styrker kompetansen på forskningsformidling, og utarbeider en helhetlig plan for 

forskningsformidling for å synliggjøre VIDs forskningsaktivitet og samfunnsbidrag (impact) 
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Resultatmål:  

• Antall publikasjoner på nivå med andre sammenlignbare institusjoner i Norge  
• 20 % andel nivå-2 publikasjoner målt på høgskolenivå 
• VID formidler jevnlig ny informasjon om forskningsprosjekter og forskningsresultater 

 

Tildeling av FOU-tid 

Tildeling av FOU-tid er VIDs viktigste forskningsressurs. Vitenskapelig ansatte med 
forskerkompetanse og jevn publiseringsaktivitet i tråd med mål satt i virksomhetsplanene blir tildelt 
FOU-tid i samsvar med normer/retningslinjer. Revisjon av retningslinjer for fordeling av arbeidstid i 
vitenskapelige stillinger tydeliggjør hva FOU-tiden skal brukes til, hvordan den fordeles og 
forventninger til ulike stillingskategorier. Herunder styrkes forventninger om prosjektutvikling, 
søknader på eksterne midler for finansiering og pedagogisk utviklingsarbeid.  

Tiltak: 

• Tildeling av FOU-tid skal bidra til at VIDs evne til å publisere vitenskapelige resultater, få 
tilslag på søknader om ekstern finansiering og kapasitet til å gjennomføre pedagogisk 
utviklingsarbeid styrkes i alle fagenheter og for VID samlet sett 

• Iverksette tiltak for å sikre sammenhengende FOU-tid 

Resultatmål: 

• VID har en årlig inntekt på bidragsfinansiering av forskning fra NFR og andre nasjonale 
finansieringskilder på 14 mill kr pr år i 2023 

• VID har en årlig inntekt gjennom oppdragsfinansiering av forskning på 6 mill kr pr år i 2023 
• Publisering: se ovenfor 

 

Toppstillinger og postdoktorsatsing  

Ved noen av VIDs fakulteter er det utfordrende å rekruttere til toppstillinger. Det gjelder for 
fagområder med korte akademiske tradisjoner og konkurranse om kompetanse til 
institusjonsbygging i sektoren. VID har satt i gang et kompetanseprogram som styrker den interne 
utviklingen av førstekompetanse og toppkompetanse.   

Andel toppstillinger (dosenter, professorer) ved VID må styrkes for å bidra til den ønskede 
forskningsmessige utviklingen. VID vil benytte ulike virkemidler for å styrke den interne utviklingen av 
toppstillingskompetente og den eksterne rekrutteringen av dosenter/professorer, herunder 
gjennomføre en postdoktorsatsing. 

Tiltak: 

• VID skal styrke arbeidet med interne karriereløp til toppstillingskompetanse som både 
dosenter og professorer  

• Omgjøre noen KD-finansierte rekrutteringsstillinger til postdoktorstillinger 
• Prioritere postdoktormidler ved søknad om ekstern forskningsfinansiering 
• Vurdere å prioritere FOU-tid innenfor samlet FOU-tidsressurs eller omdisponere 

stillingsressurser ved fakultetene for å muliggjøre intern utlysning av 
postdoktorstipend/toppstillingsstipend  
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• Vurdere ekstern utlysning av postdoktorstillinger ved rullering av stipendiatstillinger som er 
fremskaffet av fakultetene 

Resultatmål: 

• 2023: andel toppstillinger blant faglige ansatte har økt fra 13 % til 22 %. 
• 2023: VID har 10 samtidige postdoktorer, inkl. MSCA-stipendiater 

 

Lagring, arkivering og formidling av forskningsdata 

VID skal ha gode systemer for innhenting og håndtering av data, herunder sikker lagring og deling 
blant prosjektmedarbeidere, samt arkivering og tilgjengeliggjøring i etterkant av avsluttede prosjekt. 
VID vil arbeide for en åpen og delende kultur, samtidig som interessene til VIDs forskere og VID som 
forskningsinstitusjon ivaretas.  

Tiltak: 

• Implementere, gi opplæring og følge opp rutiner for håndtering av persondata i forskning og 
studentprosjekter  

• Slutte seg til felles systemer for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata i UH-
sektoren 

• Stimulere til og legge til rette for større datasett med tanke på flere forskningsprosjekter og 
prosjekter med lengre tidsspenn 

Resultatmål: 

• VID håndterer forskningsdata for ansatte og studenter på en måte som er trygg, enkel og på 
høyde med foretrukne løsninger ved andre universiteter og høgskoler i Norge 

• Masterstudenter nyttiggjør seg i større grad av datasett som er opparbeidet i tilknytning til 
langsiktige forskningsprosjekter ved VID 

 

Forskningsetikk 

VID har med ny forskningsetikklov (2017) fått et lovfestet ansvar for å organisere det forskningsetiske 
arbeidet ved høgskolen, herunder å gi nødvendig opplæring i anerkjente forskningsetiske normer. 
VID skal kjennetegnes ved at ikke bare studenter på alle nivåer (bachelor, master, ph.d.), både norske 
og internasjonale, men også forskere mottar opplæring om forskningsetikk, og deltar jevnlig i 
forskningsetiske drøftinger ved sin fagenhet og i sin forskningsgruppe. VID skal også kjennetegnes 
ved at høgskolen arbeider systematisk med nye forskningsetiske problemstillinger som generes av 
den typen forskning VIDs forskere utfører. 

Tiltak: 

• I 2019 sluttføre evalueringen av den forskningsetiske opplæringen  
• Iverksette relevante tiltak for å sikre/videreutvikle god opplæring og kontinuerlig refleksjon 

om forskningsetiske problemstillinger, herunder systematisk opplæring av veiledere på alle 
utdanningsnivåer ved VID 

• Gjenta en evaluering i 2022 
• Sikre god forståelse av, god praksis og gode rutiner for kildebruk, medforfatterskap og 

medforskning hos studenter og ansatte 
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Resultatmål: 

• Kjennskapet til anerkjente forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis er vesentlig 
forbedret i strategiperioden 

• VID har en struktur og kultur som legger til rette for etterlevelse av anerkjente 
forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis 
 

Metodekompetanse 

VID har på bakgrunn av sitt tradisjonelle forskningsfokus og faglige satsninger utviklet særlig 
kompetanse på kvalitative forskningsmetoder, herunder historiske og tekstanalytiske metoder, og 
ønsker å videreutvikle denne. VID vil i strategiperioden samtidig arbeide for å styrke 
metodekompetansen innen en større bredde av metodiske tilnærminger. VID har i den senere tid 
styrket kompetansen på kvantitative metoder og mixed methods, og vil fortsette denne styrkingen. 
VID ønsker med sin verdiprofil også å styrke bruken av følgeforskning og brukerinvolverende 
metoder som for eksempel aksjonsbasert forskning.  

Tiltak: 

• Sikre forskningsstøtte til statistisk analyse 
• Styrke metodeopplæringen i kvantitative metoder, mixed methods, følgeforskning og 

medforskning/aksjonsbasert forskning for egne forskere og ph.d.-studenter, samt 
masterstudenter der hvor det er relevant 

• Rekruttere forskere som kan utvide VIDs totale metodekompetanse, og bruke denne 
kompetansen til videreutvikling av studieprogrammer, forskerutdanning og 
forskningsgruppene 

• Gjennomgå og vurdere metodebruk i VID-publikasjoner for 2018 og 2021 

Resultatmål: 

• VID har i strategiperioden utviklet en mer bredspektret metodekompetanse og nyskapende 
metodebevissthet, og fremstår dermed som mer attraktive tilbydere for organisasjoner og 
institusjoner som ønsker forskningsbidrag fra VID 

 


