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Høydepunkter 

Nettstedet kifinfo.no gikk opp fra litt under 87 000 sidevisninger i 2021 til for første gang å 

tippe 100 000 sidevisninger, med over 104 000 sidevisninger i 2022. En av metodene for å 

spre arbeidet er kampanjer i sosiale medier. I 2022 promoterte vi Kif-komiteens filmserie om 

handlingsplaner, både på norsk og engelsk. Vi hadde også en kampanje i sosiale medier for å 

gjøre ressurssidene med tiltak for etnisk mangfold mer kjent.

Vi publiserte 35 saker i nyhetsmagasinet på norsk og 16 på engelsk, hadde 350 medieklipp 

fra andre medier på norsk og i underkant av 70 på engelsk og publiserte i underkant av 60 

arrangementer i kalenderen. Vi sendte ut totalt 12 nyhetsbrev og nådde i 2022 bredere ut i 

sosiale medier med flere følgere og økt rekkevidde.

Ved Kif-komiteens to arrangementer, samt ved nettverkskonferansen, bisto vi med kommu-

nikasjonsarbeid. Og gjennom arbeidet med ressurssiden om handlingsplaner for likestilling, 

fant vi at rekordmange universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter hadde handlingsplaner 

i 2022. 

I 2022 begynte også arbeidet med en nødvendig oppgradering av publiseringssystemet fra 

Drupal 7 til Drupal 9. Ramsalt, som er ansvarlige for drift og support av nettstedet, holder i 

arbeidet.

Bakgrunn

Kilden har hatt dette oppdraget siden 2005. Nettstedet er et tiltak Kif-komiteen initierte for å 

bistå forskningssektoren i sitt arbeid for å bedre kjønnsbalanse og mangfold i forskning. 

Arbeidet med kifinfo.no har tre formål: Det ene er at nettstedet er et bindeledd mellom Kif-

komiteen og forskningssektoren og skal være komiteens vindu utad. Det andre er at nett-

stedet skal være en ressurs for forskningssektoren ved å samle ulike verktøy, ressurser og 

kunnskap som sektoren kan ta i bruk i sitt arbeid for bedre kjønnsbalanse og mangfold i forsk-

ning. For det tredje skal nettstedet selv fungere som en aktør for kjønnsbalanse og mangfold i 

forskning. 

Kilden kjønnsforskning.no har på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og 

mangfold i forskning (Kif-komiteen) bygget opp og drifter nettstedet Kifinfo. 

Årsrapporten tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra Kif-komiteen for 2022 (se vedlegg).

Innledning
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Vi utfører oppdraget blant annet ved å skrive nyhetssaker, spre informasjon om tiltak og littera-

tur og ved å formidle arrangementer og nyhetsklipp.   

Grovt sett kan vi si at nettstedet består av to deler, en nyhetsdel og en informasjonsdel. 

Nyhetsdelen omfatter alt fra egenproduserte nyhetssaker til kalender og nyhetsklipp fra andre 

medier, mens informasjonsdelen er menypunkt med ressurssider om blant annet tiltak, 

handlingsplaner, litteratur og statistikk. 

I tillegg til arbeidet med selve nettsidene, har vi også andre kommunikasjonsoppgaver for 

Kif-komiteen. Vi har tett dialog med Kif-sekretariatet, der vi blant annet diskuterer nyhetssaker, 

oppdatering og utvikling av nettstedet og annet som er relevant for arbeidet med formidling av 

komiteens arbeid.

Alt vi formidler kan samles under temaene likestilling, kjønnsbalanse, etnisk mangfold og sosial 

bakgrunn i universitets-, høgskole- og instituttsektoren. For å formidle bruker vi både nettste-

det, nyhetsbrev og sosiale medier. 

Ny Kif-komité

I 2022 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en ny komité med varighet for perioden 2022–

2025. Kif-komiteen fikk med nyoppnevnelsen et utvidet mandat med både kjønn, etnisk og 

sosial bakgrunn.  

Vi opprettet derfor nye sider med informasjon om Kif-komiteen, mandatet og medlemmene. 

Videre utvidet vi tematikken på nettstedet til også å inkludere sosial bakgrunn. I 2022 gjaldt 

det i hovedsak for nyhetssaker og publikasjoner i litteraturlista.

Fra venstre: Torjer Olsen, Julia Orupabo, Yan Zhao, Feroz M. Shah, Anna Piterskaya, Ella Ghosh, 
Gunnlaug Daugstad, Astrid M. J. Sandsør, Tove Håpnes, Katrine W. Bjerde, Ragnhild Hennum, 
Heidi H. Zachariassen, Liza Reisel, Ronald M. Synnes, Johannes W. Løvhaug, Atle Rotevatn, 
Camilla Røsjø, Rolf Martin Aspenes og Ole Jacob Sending. (Foto: Kristin Aukland)
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(Illustrasjonsfoto: iStockphoto) 

Informasjonsdelen på kifinfo.no er ressurssidene. I tråd med tildelingsbrevet, oppdaterer vi 

jevnlig nettsidene med aktuell og ny forskning, statistikk, relevant litteratur, nettverk, samt ek-

sempler på god praksis og gode tiltak. 

I løpet av 2022 gjennomgikk vi blant annet alle publikasjoner på norsk og engelsk versjon av 

litteratursiden. Vi la inn aktuelle publikasjoner – inkludert relevante publikasjoner som reflek-

terte Kif-komiteens nye mandat – og gjorde litteraturlista mer leservennlig. I 2022 publiserte 

vi også engelsk versjon av ressurssiden om Kif-komiteens filmserie om handlingsplaner for 

likestilling. 

Mest leste ressurssider i 2022: 

1. Handlingsplaner for likestilling og mangfold (lest 2595 ganger)

2. Statistikk om kjønnsbalanse og mangfold (lest 2404 ganger)

3. Tiltak for kjønnsbalanse (lest 875 ganger)

Handlingsplaner for likestilling
Arbeidet for at forskningsinstitusjonene skal ha handlingsplaner for likestilling og mangfold, 

har lenge vært en prioritert oppgave for Kif-komiteen. Vi følger opp dette på kifinfo.no med 

blant annet nyhetssaker om temaet og en årlig gjennomgang av hvilke institusjoner som har 

handlingsplaner, inkludert presentasjon av handlingsplanene.

I 2022 fant vi at rekordmange forskningsinstitusjoner hadde handlingsplaner, trolig godt 

hjulpet av krav om handlingsplaner fra EU og Forskningsrådet. Disse kravene ble gjort kjent 

allerede året før.

Formidle og videreutvikle ressurser

https://kifinfo.no/nb/content/handlingsplaner-likestilling
https://kifinfo.no/nb/content/statistikk-0
https://kifinfo.no/nb/content/tiltak
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Ressurssiden Handlingsplaner for likestilling og mangfold

For å oppdatere ressurssiden med oversikt over handlingsplaner, sjekket vi de 32 

medlemssinstitusjonene i Universitets- og høgskolererådet (UHR) og de 33 forsknings-

instituttene med statlig grunnfinansiering. Vi fant at bare fire universiteter og høgskoler og 

bare tre institutter manglet en handlingsplan for likestilling per desember 2022. Flere ga også 

beskjed om at de var i sluttfasen med å utarbeide en plan.

Antall UH-institusjoner med handlingsplaner har økt de siste årene, men med en tydelig topp 

etter de nye kravene, både i 2021 og 2022. Forskningsinstitutter med statlig grunnfinansiering 

fra Forskningsrådet tok vi først med i oversikten fra 2021, men vi ser også der en økning i antall 

handlingsplaner fra 2021 og til 2022.

Resultatet ble oppdatert på ressurssiden

Filmserie om handlingsplaner 

Høsten 2021 laget VON kommunikasjon en filmserie med tre filmer på oppdrag fra Kif-

komiteen. Kif-komiteen opprettet en YouTube-kanal for å publisere filmene. 

I 2022 fortsatte vi å gjøre filmene tilgjengelige for flere ved å ha en kampanje i sosiale medi-

er høsten 2022, der alle tre filmene ble delt på norsk og engelsk. I tillegg ble de jevnlig delt i 

sosiale medier gjennom året. Filmserien ble også delt i nyhetsbrevet. Statistikken fra Google 

Analytics viser at ressurssiden om filmserien har blitt godt lest også i 2022. 

Deling av filmserien om handlingsplaner på Facebook og Twitter. Del 3: Forankring, strukturering og 
oppfølging.  

https://kifinfo.no/nb/content/handlingsplaner-likestilling#Oversikt%20over%20handlingsplaner
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Den mest leste nyhetssaken på Kifinfo var – Klasse 
er en usynlig forskjell i akademia. (Illustrasjonsfoto: 
iStockphoto)

I tillegg til informasjonsdelen med ressurssider, er nyhetsdelen en viktig del av innholdet på 

nettstedet. Her inngår nyhetssaker og kronikker i nyhetsmagasinet, samt arrangementer i 

kalenderen og nyhetsklipp fra andre medier.

Nyhetssaker

I nyhetsmagasinet på kifinfo.no publiserer vi i hovedsak egenskrevne nyhetssaker, men også 

kronikker og noen republiserte saker, blant annet fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin.

 

I 2022 publiserte vi totalt 35 saker i nyhetsmagasinet, noen færre enn året før (40 saker). I 

overensstemmelse med tildelingsbrevet, publiserte vi i 2022 to til tre egenskrevne saker per 

måned. 

Gjennom nyhetssakene følger vi arbeidet med kjønn, likestilling, sosial bakgrunn og etnisk 

mangfold som foregår (eller ikke foregår) i sektoren, og presenterer ny forskning og nasjonal 

og internasjonal politikk på området. Vi har hatt en nær dialog med Kif-komiteens sekretariat, 

leder og andre medlemmer om aktuelle nyhetssaker og kronikker, og har dekket komiteen og 

dens aktiviteter løpende. 

Kilden kjønnsforskning.no republiserer også nyhetssaker fra kifinfo.no. I tillegg legger vi inn 

egenskrevne nyhetssaker fra kifinfo.no og pressemeldinger hos NTB.

Nyheter
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Mest leste nyhetssaker 

De tre mest leste nyhetssakene på kifinfo.no i 2022 var: 

1. – Klasse er en usynlig forskjell i akademia (lest 1219 ganger)

2. Hverdagsrasisme finnes også i akademia (lest 969 ganger) 

3. – Lærerutdanningen trenger et språk for rasisme (lest 838 ganger)

Begge de to mest leste sakene i 2022 trumfet den mest leste saken fra 2021. Den mest leste 

nyhetssaken hadde over 300 sidevisninger mer enn toppsaken i 2021.

Den mest leste saken handler om sosial bakgrunn i forskning, som altså er et nytt område i Kif-

komiteens mandat, men også nytt på Kifinfo. 

De to neste på lista handler om rasisme. Den første av disse to skrev vi som et oppspill til den 

kommende handlingsplanen mot rasisme og diskriminering, og den tredje mest leste saken 

skrev vi i forkant av nettverkskonferansen. Topp tre handler altså om klasse og rasisme.

I 2021 hadde vi en kronikkserie der Kif-medlemmene skrev om aktuelle temaer. Den siste i 

rekka ble publisert i januar 2022. Kronikken handlet om diskriminering og ble også godt lest.

Nyhetssaken Hverdagsrasisme finnes også i akademia 
var den nest mest leste saken i 2022.  (Illustrasjonsfoto: 
iStockphoto)

Den tredje mest leste saken i 2022 handler om rasisme i 
lærerutdanningen. (Foto: Høgskolen i Innlandet)  

https://kifinfo.no/nb/2022/06/klasse-er-en-usynlig-forskjell-i-akademia
https://kifinfo.no/nb/2022/10/hverdagsrasisme-finnes-ogsa-i-akademia
https://kifinfo.no/nb/2022/02/laererutdanningen-trenger-et-sprak-rasisme
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Spredning av nyhetssaker

I 2021 tegnet Kilden medlemskap hos NTB, noe som ga en mulighet for at vi også kunne 

publisere nyhetssaker og pressemeldinger fra kifinfo.no på NTB. I 2022 la vi inn til sammen 27 

pressemeldinger hos NTB. 

Hver gang vi legger inn en pressemelding hos NTB, sendes saken gjennom medielister til over 

300 andre medier. I NTBs egen statistikk ser vi for eksempel at sakene vi la inn genererte 129 

medieoppslag hos andre medier. Vi har sendt pressemeldinger til nesten 9800 adresser med 

en åpningsrate på 40 prosent. Totalt hadde Kifinfo godt over 600 sidevisninger hos NTB. 

Vi vet ikke sikkert hvor mye distribusjon gjennom NTB betyr for sidevisninger på kifinfo.no, men 

det kan se ut som at økningen av sitatsaker i andre medier fortsatte i 2022.

Nyhetsbrev

Ved utgangen av 2022 sendte vi nyhetsbrevet til 905 abonnenter, en liten nedgang fra 955 

abonnenter i 2021. Det ble i 2022 sendt ut 12 nyhetsbrev.  I nyhetsbrevene deler vi informasjon 

om nyhetssaker, statistikk, nye publikasjoner, nytt fra andre medier og fra Kif-komiteen, notiser 

og arrangementer. I 2022 inkluderte vi informasjon om filmserien for handlingsplaner, samt 

ressurssiden Mangfoldsledelse (under menypunktet Tiltak for etnisk mangfold) i nyhetsbrevet. 

Vi hadde også et temabasert nyhetsbrev om kjønnsbalanse i studier ved studiestart. 

Vi antar at vi når minst 100–200 personer ekstra utover abonnentene på nyhetsbrevet. Dette 

fordi nyhetsbrevet sendes ut på lister, slik at antallet mottakere er flere enn antallet abon-

nenter. I tillegg spres en rekke av sakene fra nyhetsbrevet i andre nyhetsbrev. Kilden kjønnsfor-

skning.no har også i 2022 bidratt til å spre nyhetssaker fra kifinfo.no i sine nyhetsbrev. 

Nyhetsklipp og kalender

For at nettstedet skal være en ressurs for forskningssektoren og for Kif-komiteen, følger vi 

med på nyheter innenfor hele Kif-komiteens mandatområde. Medieovervåkningen gir oss 

ytterligere et bilde av hvilke av våre saker som blir plukket opp og sitert i andre medier. 

I 2022 la vi ut 350 nyhetsklipp i Nytt fra andre medier på kifinfo.no. Året før var det noen flere 

relevante nyheter fra andre medier med 425 publiserte nyhetsklipp på nettstedet.

Antall arrangementer med kjønns- og mangfoldsproblematikk ser ut til å ha tatt seg noe opp i 

2022, etter nedgangen under koronapandemien. Vi informerte om i underkant av 60 arrange-

menter i 2022, mens vi la ut rundt 50 i 2021 og under 30 arrangementer i kalenderen i 2020.
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I 2022 var det spesielt to av Kif-komiteens arrangementer hvor vi bidro med kommunikas-

jonsarbeid. Vi laget kommunikasjonsplan og arrangementssider, skrev pressemelding og 

nyhetssaker og drev markedsføring via sosiale medier i forkant og under gjennomføringen av 

arrangementene, i tillegg til etterarbeid. Dette gjaldt for Kif-komiteens webinar «Ny statistikk: 

Hvordan står det til med kjønnsbalansen i instituttsektoren?» og for Kif-komiteens lansering av 

AFI-rapporten «Handlingsrom for kjønnsbalanse og mangfold. Hva preger arbeidet for kjønns-

balanse og mangfold blant høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner?». 

I tillegg arrangerte Høgskolen i Innlandet den årlige likestillingskonferansen: «Nettverks-

konferanse 2022: Likestilling og inkludering i akademia – hvordan får vi det til?». Også her bi-

dro vi med nyhetssak, arrangementside, deling i nyhetsbrev og markedsføring i sosiale medier.  

Formidling av Kif-komiteens arrangementer og 
publikasjoner

Kif-komiteens webinar  med arrangementssidene: «Ny statistikk: Hvordan står det til med kjønnsbalansen i 
instituttsektoren? og nyhetssak: Økende kvinneandel, men stor ulikhet blant forsknings instituttene. 
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

https://kifinfo.no/nb/ny-statistikk-hvordan-star-det-til-med-kjonnsbalansen-i-instituttsektoren
https://kifinfo.no/nb/ny-statistikk-hvordan-star-det-til-med-kjonnsbalansen-i-instituttsektoren
https://kifinfo.no/nb/2021/11/okende-kvinneandel-men-stor-ulikhet-blant-forskningsinstituttene
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Artikkelen Research debunks myth about 
women’s low publication output var den 
tredje mest leste engelske saken i i 2022. 
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

I samsvar med tildelingsbrevet oversetter vi et utvalg av ressurssidene og nyhetssakene på 

nettstedet til engelsk. 

Siden den nye komiteen ble oppnevnt i 2022, prioriterte vi å lage engelske versjoner av de 

nye informasjonssidene om komiteen, medlemmene og mandatet. Vi ville også formidle at 

Kif-komiteen tekstet filmserien om handlingsplaner på engelsk i 2022. Formidlingen foregikk 

på flere måter, som å oversette både nyhetssaken og ressurssiden om filmene, samt informas-

jon under Kif-komiteens publikasjoner til engelsk. I 2022 prioriterte vi også å oversette andre 

oppdateringer av ressurssidene til engelsk.

I tillegg ble nesten halvparten av sakene i nyhetsmagasinet oversatt til engelsk i 2022. Vi 

publiserte totalt 16 nyhetssaker på engelsk, mens det året før var 12 oversatte saker i engelsk 

versjon av nyhetsmagasinet. Noen nyhetssaker fra kifinfo.no/en republiseres også på Kildens 

engelske side.

De mest leste nyhetssakene på engelsk i 2022 var:

1. “Class is an invisible difference in academia” (lest 424 ganger)

2. KIF Committee launches film series: Action plans for equality (lest 375 ganger) 

3. Research debunks myth about women’s low publication output (lest 334 ganger)

De mest leste ressurssidene i 2022 var:

1. Action plans for equality and diversity (lest 742 ganger)

2. Statistics on gender balance and diversity (lest 457 ganger) 

3. Measures for ethnic diversity (lest 269 ganger)

Kifinfo.no på engelsk

https://kifinfo.no/en/2022/10/class-invisible-difference-academia
https://kifinfo.no/en/2022/01/kif-committee-launches-film-series-action-plans-equality
https://kifinfo.no/en/2022/05/research-debunks-myth-about-womens-low-publication-output
https://kifinfo.no/en/content/gender-action-plans
https://kifinfo.no/en/content/statistics
https://kifinfo.no/en/measures-ethnic-diversity
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Engelsk nyhetsbrev

Nyhetssaker og ressurssider fra kifinfo.no inngår i det månedlige nyhetsbrevet på engelsk fra 

Kilden kjønnsforskning.no. Målgruppa for dette er blant annet forskere, personer som jobber 

med forsknings- og likestillingspolitikk og likestillingsarbeidere – i og utenfor Norge.

I 2022 sendte vi 12 nyhetsbrev. Ved utgangen av 2022 hadde nyhetsbrevet i underkant av 700 

abonnenter, en liten økning fra 2021, da det var 684 abonnenter. Topp tre for hvor det engelske 

nyhetsbrevet blir mest lest er Oslo, Amsterdam og Wien.  

I hvert nyhetsbrev ble det presentert to nyhetssaker fra kifinfo.no. I tillegg ble filmserien om 

handlingsplaner og den nye Kif-komiteen presentert i engelsk nyhetsbrev i løpet av 2022. 

Trafikk 
på nett
Kifinfo hadde over 104 000 sidevisninger 

i 2022. Hvordan finner leserne Kifinfo, og 

hvem er brukerne? 

• De fleste finner kifinfo.no via Google og 

andre søkemotorer. 

• 20 prosent av besøkende kom til nettste-

det fra sosiale medier.

• Nesten 60 prosent av brukerne er kvin-

ner og 40 prosent er menn.

• Det er flest i aldersgruppen 35–44 år, 

deretter 25–34 år og 45–54 år.

• Det er flest brukere fra Norge.

• Deretter kommer brukerne fra: USA, Tys-

kland, Indonesia, England, Frankrike, Spania, 

Sverige, Kina og Nederland.
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Vi bruker Facebook- og Twitterkontoen til å spre alt fra nyhetssaker og ressurssider, til Kif-

komiteens arrangementer og publikasjoner.

Antall følgere i sosiale medier fortsatte å øke i 2022, i likhet med året før. På Facebook blir vi 

stadig tagget eller nevnt i aktuelle saker om kjønnsbalanse og mangfold i akademia. På Twitter 

ser vi at nøkkelpersoner følger med og retvitrer våre tvitringer, både om Kif-komiteen og dens 

aktiviteter, ny forskning og forskningspolitikk. I tillegg til nyhetssaker, delte vi i 2022 ressurssid-

er, arrangementer, filmserien om handlingsplaner på norsk og engelsk og annet arbeid relatert 

til kjønnsbalanse og mangfold i forskning, i sosiale medier. 

I 2022 fortsatte vi å promotere menypunktet Tiltak for etnisk mangfold, som ble oppdatert 

med tre nye sider i 2021. Vi hadde en kampanje i sosiale medier for å promotere sidene Tiltak 

for mangfoldsledelse og Mangfoldstiltak for ansatte, som ble delt på norsk og engelsk. 

På Twitter hadde @kifinfo i underkant av 1700 følgere på slutten av 2022, over 150 flere følgere 

enn året før. Maks visninger av våre tvitringer i løpet av én måned i 2022 var januar, med 22 

100 visninger. På Facebook økte antall følgere med nesten 100 følgere fra 2021 til 2022, og 

ved utgangen av 2022 hadde vi 838 følgere. Besøkende som kommer til nettstedet fra sosiale 

medier holder seg stabilt sammenlignet med foregående år. I 2022 promoterte vi 29 saker på 

Facebook, nesten dobbelt så mange som året før. Det betyr at flere personer så innhold fra 

eller om siden. 

Sosiale medier

Fra kampanjen med å promotere Mangfoldstiltak for ansatte på sosiale medier i 2022. 
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Ved Kilden kjønnsforskning.no har seniorrådgiver Kristin Aukland hatt det daglige ansvaret for 

driften av kifinfo.no i 2022, i samarbeid med rådgiver Vibeke Hoem i halv stilling. 

Andre medarbeidere ved Kilden har også bidratt. I tillegg har frilansere skrevet nyhetssaker, og 

oversettere har bidratt med oversettelse til engelsk. 

Personale og frilansere

Økonomi
I tillegg til den ordinære bevilgningen fra Kif-komiteen, fikk vi i 2022 en ekstrabevilgning for at 

Ramsalt skulle kunne gjøre en nødvendig oppgradering av nettløsningen for kifinfo.no. 

I 2022 har vi hatt noe underforbruk. Det skyldes hovedsakelig at oppgraderingen, som skulle 

gjøres innen november 2022, ble forsinket. Den tekniske oppgraderingen til Drupal 9 var ikke 

ferdig innen utgangen av året. Midler som var holdt av til nettutvikling etter oppgraderingen, var 

derfor ikke aktuelt i 2022.

Det er også andre momenter som forklarer underforbruket, som utskiftninger av oversettere 

og frilansere, samt digitale heller enn fysiske arrangementer, som dermed også førte til færre 

reiser. (Se vedlegg for regnskap under.)

 

Vi bruker kontoene i sosiale medier systematisk for å spre både nyhetssaker og ressurssider. 

I 2022 prioriterte vi også flere annonser på Facebook for både norske og engelske nyhets-

saker, men også noen ressurssider. I likhet med 2021 opplevde vi avviste promoteringer på 

Facebook.
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Regnskap for 2022 Inntekter Utgifter

Underforbruk fra 2021      29 000

Bevilgning fra Kif-komiteen for 2022 2 032 000

Tilleggsbevilgning  for teknisk 
oppgradering til Drupal 9    375 000

Lønns- og adm.kostnader, inkl. 
overhead

1 641 110

Honorarer: frilansjournalister og 
oversetter    119 355

Vedlikeholdskontrakter IT, drift og 
support       49 238

Konferanser, seminarer (deltakerav-
gift)          4475

Markedsføring, illustrasjoner, nyhets-
brev        10 876

Reise- og oppholdsutgifter           2468

Teknisk oppgradering Drupal 9     377 156         

Sum inntekter og utgifter
Underforbruk for 2022

2 436 000 2 204 678
    231 322

Totalsum 2 436 000 2 204 678
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Vedlegg: Tildelingsbrev 2022
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