
 

BETENKNING – FORSKERSTILLING 2015 
KIFO har ledig 1–2 forskerstillinger fra høsten 2015. Fagområdet er kirke-, religions- og 
livssynsforskning. Innenfor dette prioriterer KIFO empiriske studier, og det er ønskelig å styrke 
instituttets kompetanse på kvantitative metoder. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, 
humanistisk eller teologisk bakgrunn. Den ene stillingen må ha forskningskompetanse på minst 
førstestillingsnivå, den andre stillingen bør enten ha førstestillingskompetanse eller dokumentert 
god erfaring med empiriske forskningsmetoder. For begge stillingene kreves det at den som 
tilsettes kan bruke skandinavisk og engelsk som arbeidsspråk. 

 
PRESENTASJON AV KIFO 

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (tidligere «Stiftelsen Kirkeforskning») ble 
opprettet av Kirkemøtet 1992, for prøveperioden 1994–96, og videreført som fast 
forskningsinstitusjon fra 1.1.1997, i samarbeid med Kirkerådet, Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet og forskningsmiljøene som gjennom avtaler er KIFOs 
hovedsamarbeidspartnere. I 2015 har KIFO et nettverk av 10 hovedsamarbeids-partnere: Det 
praktisk-teologiske seminar, Det teologiske fakultet, Det teologiske Menighetsfakultet, 
Diakonhjemmet Høgskole, IKO-Kirkelig pedagogisk senter, NLA Høgskolen, Bergen, Høgskulen i Volda, 
Universitetet i Agder og Ansgar Teologiske Høgskole og Kirkerådet. 

KIFO har for tiden 5 fagstillinger, en administrativ stilling og en stilling som forskningssjef/daglig 
leder. Ut over dette har KIFO personer i deltidsstillinger og kortere engasjementer, blant annet 1 
professor II stilling. Samarbeidet i nettverket innebærer i tillegg kontakt med forskere fra andre 
institusjoner. Instituttet har redaksjonen til Nordens eneste religionssosiologiske tidsskrift (nivå 2), 
Nordic Journal of Religion and Society (NJRS), og samarbeider med de fremste forskningsmiljøene 
innen kirke-, religions- og livssynsforskning i Norden. 

KIFO er en frittstående stiftelse. Stiftelsens øverste organ er styret som har 5 medlemmer.  
Representantskapet oppnevner tre av medlemmene og velger styreleder. Kirkerådet oppnevner et 
medlem og de ansatte ved KIFO oppnevner et medlem som ansattes representant. 
Representantskapet består av en person fra hver av hovedsamarbeidspartnerne, og to fra Kirkerådet.  

Det økonomiske grunnlaget for KIFO utgjøres av et tilskudd over statsbudsjettet på ca. 60 % av 
omsetningen. Resten hentes inn gjennom eksterne prosjektinntekter.  

KIFOs vedtekter sier følgende: 

«KIFO har som føremål å 
* drive og stimulere til forskning kring kyrkje, religion og livssyn i samfunnet  
* drive utgreiings- og utviklingsarbeid i same fagområdet  
* formidle forskning og forskningsresultat til brukarane, til kyrkjelydane, til samfunnet og den 
offentlege debatten»  



KIFOs virksomhet omfatter grunnforskning, anvendt forskning, utredning og utviklingsarbeid.  
Oppdragsprosjektene til KIFO er, i likhet med den øvrige forskningen, basert på allmenne prinsipper 
om forskningsetikk, faglig kvalitet, uavhengighet og offentlig publisering. 

KIFO har sin oppmerksomhet særlig rettet mot endringer og utviklingstrekk i det religiøse landskapet 
og utfordringer dette reiser for en offentlig religionspolitikk og for kirkesamfunn og 
livssynsorganisasjoner. Religion og livssyn ses i en bred samfunnsmessig og kulturell kontekst. 

KIFO har videre en fler- og tverrfaglig profil. Den er flerfaglig ved at både empiriske, historiske og 
systematiske studier inngår, og så vel deskriptivt som normativt orienterte fag betraktes som 
relevante. Og den er tverrfaglig ved at de ulike fagperspektivene settes i stadig gjensidig dialog med 
hverandre (se «Faglig profil», Strategiplan 2014–2016 http://www.kifo.no/index.cfm?id=267002 ). 

 
FORSKERSTILLINGENE 

 
Forskerstillingene skal erstatte to av KIFOs forskere (forsker I og forsker II), som går over i nye 
stillinger ved henholdsvis Universitetet i Aarhus og Universitetet i Oslo. 

Det er viktig for KIFO å ha en forskerstab som til sammen dekker et bredest mulig felt av området 
kirke-, religions- og livssynsforskning. KIFO ønsker å skape et faglig spennende og kreativt 
forskningsmiljø og bygge opp et utfordrende forskningsnettverk på tvers av institusjonsgrenser. Det 
legges også vekt på en balansert kjønnsfordeling i staben. 

Den som tilsettes i den ene forskerstillingen må kunne dokumentere relevant forskerkompetanse på 
minimum førstestillingsnivå innenfor kirke-, religions- og livssynsforskning. Den som tilsettes i den 
andre stillingen bør enten ha førstestillingskompetanse eller dokumentert god erfaring med 
empiriske forskningsmetoder. I minst en av stillingene, er det ønskelig at den som tilsettes har god 
kvantitativ metodekompetanse. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk 
bakgrunn.  

FOU-virksomheten er for en stor del prosjektorganisert. Den som ansettes vil bli pålagt å delta i 
prosjekter som KIFO finner aktuelle og prioriterer, og det forventes at vedkommende selv tar initiativ 
til innhenting av oppdrag og ekstern finansiering. Den som ansettes plikter å ta del i veiledning og i 
administrativt arbeid, og kan gis ansvar å planlegge og gjennomføre seminarer, konferanser og 
forskerkurs. Den som ansettes kan arbeide med egeninitiert forskning innenfor rammen av KIFOs 
virksomhetsområde i minimum en tredel av arbeidstiden. 

Stillingene krever gode samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide målrettet, samt god skriftlig og 
muntlig framstillingsevne. Erfaring med å initiere, delta i og lede tverrfaglig forsknings- og 
utviklingsarbeid tillegges særlig vekt. Stillingene fordrer evne til kommunikasjon, til å ta selvstendige 
initiativer og til å representere KIFO i ulike faglige fora. Ved tilsetting vil vi også ta hensyn til at 
instituttets samlede kjønnsbalanse bevares. De som tilsettes må kunne beherske engelsk og norsk, 
eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.  

Avhengig av kvalifikasjoner og praksis lønnes stillingene som forsker I, forsker II eller forsker III. Fra 
lønnen trekkes innskudd i Statens pensjonskasse. KIFO har IA-avtale og AFP-ordning og en egen 
overenskomst som sikrer gode velferdsordninger og arbeidsbetingelser. Vi har tilgang til gode 
bibliotektjenester, kantine og treningsstudio på arbeidsstedet. 

Tiltredelse 1. november 2015, eller etter nærmere avtale. 

http://www.kifo.no/index.cfm?id=267002


Arbeidsstedet er KIFOs lokaler på Diakonhjemmet Høgskole, Diakonveien 14, Oslo. 

Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Ånund Brottveit, tlf. 23 33 47 25 
(anund.brottveit@kifo.no). 

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes i 4 
eksemplarer til KIFO, Pb 45 Vinderen, 0319 Oslo innen 27. april 2015. Inntil 3 vitenskapelige arbeider 
leveres i 3 eks. 
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