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Vedlegg 2 

Ressursbank for likestilling i forskning – rapport 
2007 - mars 2010 
Denne rapporten sammenfatter de viktigste aktivitetene og utviklingstrekkene i Ressursbank 
for likestilling i forskning i perioden 1. januar 2007 til 31. mars 2010, det vil si i den andre 
komiteens virkeperiode. 

Ressursbanken ble initiert av den første Kif-komiteen. Siden oppstart i 2005 har komiteen 
prioritert å videreutvikle nettstedet, samtidig som det har vært en jevn og betydelig økning 
siden lanseringen. Ressursbanken fyller mange behov: 

• Den er Kif-komiteens hovedkanal utad og den dokumenterer komiteens arbeid. 
• Den bidrar til påtrykk i likestillingsarbeidet, ikke bare innen universitets- og 

høgskolesektoren, men også ved forskningsinstituttene.  
• Mange av sakene som Ressursbanken produserer plukkes opp av øvrige media, hvilket 

betyr at Kif, gjennom Ressursbanken, bidrar til å sette viktige tema på dagsorden 
nasjonalt.  

• Ressursbanken samler informasjon det er vanskelig å finne andre steder. Mange 
tilbakemeldinger fra folk på ulike nivå i sektoren handler om at de finner nyttig 
informasjon og interessante nyhetssaker. 

• De engelske sidene bidrar til kontakt med og engasjement internasjonalt.  

Ressursbanken har befestet sin posisjon som ledende informasjons- og nyhetssted for temaet 
kjønnsbalanse i forskning i Norge, og anses av mange som et svært viktig og vellykket tiltak. 
Samtidig møter vi stadig folk som er opptatt av disse problemstillingene, men som ikke 
kjenner til Ressursbanken. Ved avslutningen av den andre Kif-komiteen ser vi fremdeles et 
stort potensial for å nå ut til enda flere. Kif-komiteen og andre sentrale aktører mener at 
Ressursbanken bør sikres en mer permanent og langsiktig finansiering. På denne bakgrunn 
sendte Kif en anmodning til Kunnskapsdepartementet høsten 2009 om å styrke Kifs budsjett. 

Målgrupper 

Ressursbank for likestilling i forskning har vært under kontinuerlig utvikling og framstår i dag 
som et komplekst nettsted hvor likestillingsarbeidere, forskningsledere, forskere, byråkrater, 
politikere og media finner et bredt spekter av informasjon. 

Innhold 

Ressursbanken inneholder blant annet: 

• egenproduserte nyhetssaker om kjønn og likestilling i universitets,- høgskole- og (fra 
2007) instituttsektoren 

• nasjonal og internasjonal statistikk på feltet 
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• informasjon om institusjoners arbeid med likestilling 
• vurdering og innstilling til Likestillingsprisen 2007, 2008 og 2009 
• samtlige handlingsplaner for likestilling i sektoren 
• oversikter over virkemidler, argumentasjon, faglitteratur, lover, avtaler og god praksis 

for å fremme likestilling  
• aktuell forskning fra inn- og utland og litteraturliste med publikasjoner fra norske 

forhold 
• oversikt over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i 

Norge, i tillegg til aktuelle nettverk i Norden 
• aktuelle arrangement på feltet – i inn- og utland 
• informasjon om EUs arbeid på feltet  
• medieklipp fra inn- og utland 

Dessuten informerer Ressursbanken om Kifs aktiviteter; alt fra møtereferater, brev, ulike 
arrangement, publikasjoner, initiativ, Kif-komiteens internasjonale arbeid o.s.v. legges ut på 
nettstedet. Ressursbanken gjør pressearbeid for komiteen, skriver nyhetssaker knyttet til dens 
aktiviteter og har bygd ut presentasjonen av komiteen på nettstedet. Slik fungerer den som et 
bindeledd mellom komiteen og forskningssektoren. 

Nyhetsarbeid 

Fra mai 2005 og til i dag har Ressursbanken økt antall nyhetssaker som produseres 
betraktelig. Dette må sees i sammenheng med at Kifs aktivitetsnivå har økt, at sektoren i 
større grad enn tidligere er opptatt av denne problematikken, og at det generelt er et større 
fokus både blant forskere og byråkrater når det gjelder å få opp kvinneandelen blant 
forskerne. Det er et mål at nyhetsarbeidet skal holde spørsmålet om likestilling i forskning 
varmt både hos lokale og nasjonale ledere og andre aktører på feltet. 

Tabell 1 viser økning i antall publiserte nyhetssaker på Ressursbanken; publisering på norsk, 
på engelsk og publisering av Ressursbankens saker gjennom portalene forskning.no og 
Gender in Norway - gender.no. Merk at tallene for 2010 er fram t.o.m. 31.3.2010, 
avslutningen av den andre komiteen.  

 
Tabell 1. Antall nyhetssaker på Ressursbanken, fra 1.5.2005 til 31.3.2010.   
  

        
År 

Nyhetssaker 
på norsk 

Oversatt 
til engelsk 

Publisert på 
forskning.no 

Publisert på 
gender.no 

2005 8 4 0 4 
2006 21 10 0 7 
2007 43 9 8 10 
2008 48 19 12 11 
2009 52 18 21 17 
2010 13 7 5 6 
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Medieklipp 

Ressursbanken etterstreber å overvåke store deler av nyhetene knyttet til kjønn og likestilling i 
forskning samt ungdom og realfagsvalg. Dette innebærer at vi i tillegg til generell 
medieovervåking også abonnerer på over 20 nyhetsbrev, hovedsakelig fra Norge, Norden, 
Europa og USA, men også bl.a. University World News som dekker hele verden, med egen 
del om Afrika. Vi har hatt en stor økning i antall nyhetsklipp vi legger ut på Ressursbanken. 
Fra nettstedets første hele år (2006) og til det siste hele året (2009) har det nesten vært en 
dobling i antall nyhetsklipp. 

Nyhetsbrev 

En viktig del av nyhetsspredningen skjer gjennom Ressursbankens månedlige nyhetsbrev som 
i dag har over 700 personlige abonnenter (se figur 1), i tillegg til at det spres på flere e-
postlister. Vi regner derfor at nyhetsbrevet når mellom 800 og 900 personer direkte. I tillegg 
spres en rekke av sakene fra nyhetsbrevet i andre nyhetsbrev, både i Norge og øvrige Norden. 
Antall abonnenter har mer enn doblet seg fra utgangen av 2006 til utgangen av 2009 (en 
økning på rundt 110 prosent i denne perioden). 

• Per 31.3.2010 var 726 enkeltpersoner registrert som abonnenter 
• ved utgangen av 2009 ble nyhetsbrevet sendt ut til 684 enkeltpersoner 
• ved utgangen av 2008 ble nyhetsbrevet sendt ut til 585 enkeltpersoner 
• ved utgangen av 2007 ble nyhetsbrevet sendt ut til 480 enkeltpersoner 
• ved utgangen av 2006 ble nyhetsbrevet sendt ut til 325 enkeltpersoner  
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Figur 1. Antall abonnenter av Ressursbankens nyhetsbrev, fra 31.12.2006 til 31.3.2010.  

 

Instituttsektoren  

En del av økningen i aktiviteten de siste årene har sammenheng med at komiteens mandat er 
utvidet til også å gjelde forskningsinstituttsektoren. Kunnskapsdepartementet ga en 
engangsbevilgning tilsvarende 150 000 kroner for å styrke Ressursbankens sider på dette 
området. Ressursbanken dekker denne sektoren med egne nyhetssaker, og har blant annet 
gjort pressearbeid for konferansen Likestilling på instituttene – status og satsing, som ble 
avholdt i oktober 2009. 

Nettutvikling 

Ressursbanken har vokst mye, og i 2009 så vi et behov for å se på design og innhold i forhold 
til brukernes interesser og behov. Utgangspunkt for utviklingen av nettstedet var en 
spørrerundersøkelse besvart av en brukergruppe i desember 2008. Dette resulterte i en rekke 
endringer i struktur, innhold og design. 
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Brukerstatistikk 

Når det gjelder antall treff (se figur 2 og 3) så viser tallene at bruken av Ressursbanken har 
økt jevnt siden lansering i 2005.   

Figur 2. Utvikling i antall besøkende (visits), fra 2005 (lansering av nettsiden mai 2005) 
t.o.m. 31.3.2010. 

 

Figur 3. Utvikling i antall klikk (views), fra 2005 (lansering av nettsiden mai 2005) t.o.m. 
31.3.2010. 
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Internasjonalisering 

Ressursbanken plasserer det nasjonale arbeidet i en internasjonal sammenheng, både ved at 
det lenkes opp til arbeid som gjøres internasjonalt og ved egne engelske sider. Det at man 
gjennom Ressursbanken kan hente inspirasjon, informasjon og kunnskap om hva som gjøres i 
andre land vet vi har vært viktig for norske aktører. Gjennom Ressursbanken får man 
kunnskap om EUs politikk på feltet kvinner i forskning, internasjonale konferanser og 
rapporter m.m.   

Engelske sider er lagt inn i vårt nettpubliseringssystem og blitt oppdatert i forbindelse med 
dette. Det har vært en prioritering også på de engelske sidene å vise fram Kif-komiteen og 
dens arbeid. Sidene har blant annet fått et eget menypunkt for ressurser som samler 
argumenter, handlingsplaner, lover og regler og virkemidler i likestillingsarbeidet.  
Likestillingsprisen har også blitt synliggjort fordi den vekker stor interesse i utlandet. 

De engelske sidene er styrket, både ved at det oversettes mange nyhetssaker, men ikke minst 
fordi nettstedet inngår i et samarbeid mellom KILDEN og portalen Gender in Norway om å 
publisere et nyhetsbrev på engelsk som kommer ut hver 6. uke. Nyhetsbrevet ble opprettet i 
september 2008, har økt jevnt og har per 31.3.2010 142 abonnenter.  

I tillegg har Ressursbanken både dekket flere arrangementer i Europa, og blitt presentert i 
flere internasjonale sammenhenger som: 

• for UK Resource Centre for Women i Bradford, kampanjen WISE og Athena, 2007, 
London 

• Helsinkigruppen (EU-kommisjonens rådgivende gruppe for spørsmål vedrørende 
kvinner i forskning), juni 2008 

• konferansen Women`s Worlds i Madrid, juli 2008 
•  UNIFEMs direktør Ines Alberdi i forbindelse med hennes offisielle Norgesbesøk, 

september 2008 
• det norsk-sveitsiske dialogmøte om likestilling Gender Equality in Higher Education 

and Research, oktober 2008 
•  for en baltisk delegasjon i regi av Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, november 

2008 
• konferansen Tomorrow’s Women, Tomorrow’s World, mars 2009, London 
• EUs oppsummering over ti års likestillingsarbeid i forskning, Changing Research 

Landscapes: 10 years' of women and science, mai 2009, Praha 
• 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, august 2009, 

Stockholm 
• møte med MINNA Centret för jämställdhetsinformation i Finland, oktober 2009, Oslo 
• konferansen Leadership through the Gender Lens: Women, Men and Equality in 

Organisations, oktober 2009, Helsingfors 
• møte med det svenske Genussekretariatet, november 2009, Oslo 
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• Nationell jämställdhets-konferens för universitet och högskolor: "Förändring i fokus - 
praktiskt likabehandlingsarbete i dåtid, nutid och framtid", november 2009, 
Stockholm 

• Møte med representant for Norges forskningsråd i Brussel, Yellow window og den 
norske EU-delegasjonen, mars 2010, Brussel 
 

Tilbakemeldingene fra presentasjonene har vært svært gode, blant annet ved at flere har 
uttrykt ønske om å initiere tilsvarende nettsted i sine hjemland.  

Det er blitt utarbeidet en egen poster som presenterer Ressursbanken for et internasjonalt 
publikum. Denne ble ferdig i mai 2009 og har blitt presentert på konferanser i Praha, 
Stockholm og Helsingfors. Det er også blitt utarbeidet et eget bokmerke med reklame for 
engelsk nyhetsbrev sammen med KILDEN og Gender in Norway. Bokmerket tar vi med oss 
på arrangementer utenfor Norge.  

Organisering 

Ressursbank for likestilling i forskning drives i dag av KILDEN Informasjonssenter for 
kjønnsforskning på oppdrag for Kif. KILDEN er en randsone i Norges forskningsråd. I 
komiteens mandat står det at Kif skal samarbeide nært med KILDEN. Ressursbanken er en 
vesentlig del av dette samarbeidet. Hittil har Ressursbankens budsjett blitt tildelt år for år. 
Dette gir KILDEN og de ansatte som jobber for Ressursbanken liten forutsigbarhet. En mer 
permanent løsning vil sikre både arbeidets kontinuitet, og gi KILDEN og de ansatte en større 
forutsigbarhet i arbeidet. 

Finansiering 

Ressursbanken finansieres innenfor rammen av Kifs årlige budsjett som i dag er på 3 
millioner kroner. Nær en tredjedel av Kifs budsjett går med til å finansiere nettstedet (se figur 
4). Aktivitetsnivået har økt i takt med utvidelsen av Kifs mandat, aktivitetsnivå og at flere nå 
kjenner til både komiteen og nettstedet. Dette er en effekt av arbeidet som har vært gjort og 
må sees i sammenheng med både det mandatet som er gitt og en ønsket politikk. 
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Figur 4.  Ressursbankens budsjett, fra 2005 til 2009. 
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