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1. Innledning
Kilden kjønnsforskning.no har på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i
forskning (Kif-komiteen) bygget opp og drifter nettstedet Kifinfo: kifinfo.no, heretter
omtalt som kifinfo.no eller nettstedet.
Kilden har hatt dette oppdraget siden 2005. Nettstedet er et tiltak Kif-komiteen har initiert for å bistå forskningssektoren i sitt arbeid for å bedre kjønnsbalanse og mangfold i
forskning.
I tildelingsbrevet for 2021 fikk Kilden også i oppdrag å levere et innspill til komiteen der
vi skulle se på hvordan samarbeidet mellom Kif-komiteen, Kilden og kifinfo.no kunne
forsterke arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Vi skulle også presentere
alternative konsepter for formidling.
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
nettstedet 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 forskning. For det tredje skal nettstedet selv fungere som en aktør for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Vi gjør dette blant annet ved å skrive nyhetssaker, spre informasjon om tiltak og litteratur
og ved å formidle arrangementer og nyhetsklipp. Grovt sett kan vi si at nettstedet kan
deles inn i 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, statistikk og om Kif-komiteen.
Nettstedet gikk opp fra litt under 83 000 sidevisninger i 2020 til nesten 87 000 sidevisninger i 2021. Alt vi formidler på kifinfo.no kan samles under temaene likestilling, kjønnsbalanse, etnisk mangfold og kjønns- og mangfoldsperspektiver i universitets-, høgskole- og
instituttsektoren. I 2021 fikk nettstedet kifinfo.no sikre nettsider.
I tillegg til arbeidet med nettstedet, har vi også i andre kommunikasjonsoppgaver for
Kif-komiteen. Vi har tett dialog med Kif-sekretariatet, der vi blant annet diskuterer nyhetssaker, oppdatering og utvikling av nettsiden og annet som er relevant for arbeidet med
formidling av komiteens arbeid. Promotering av Kif-komiteens arrangementer og aktiviteter inngår i arbeidet, blant annet gjennom nyhetssaker, arrangementsider og sosiale
medier. I kommunikasjonsoppgavene inngår drift av egen Facebook- og Twitterkonto.
Årsrapporteringen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra Kif-komiteen for 2021
(se vedlegg).
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2. Formidle og videreutvikle ressurser
Informasjonsdelen på kifinfo.no er ressurssidene. I tråd med tildelingsbrevet oppdaterer
vi jevnlig nettsidene med aktuell og ny forskning, statistikk, relevant litteratur, samt
eksempler på god praksis og tiltak. I løpet av 2021 la vi blant annet inn informasjon om
ny litteratur på trakasseringssiden og om nye nettverk. Statistikksiden ble også oppdatert med nytt innhold og design på norsk og engelsk, noe som gjør navigeringen enklere
på nettsiden.
I 2020 oppdaterte vi ressurssidene som handler om tiltak for kjønnsbalanse. I 2021
kunne vi lansere engelske versjoner av de samme ressurssidene. Alle ressurssidene i
dette menypunktet har fått bedre teknisk løsning og design for presentasjon av ulike
tiltak.
Mest leste ressurssider i 2021:
1. Handlingsplaner for likestilling og mangfold
2. Statistikk om kjønnsbalanse og mangfold
3. Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
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2.1 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 2021 ble handlingsplaner ytterligere aktualisert, med nye krav om handlingsplaner fra
EU og Forskningsrådet.
Oppdatering av ressurssiden Handlingsplaner for likestilling og mangfold
Denne ressurssiden ble rustet opp 2021, i tråd med at de nye kravene fra EU og
Forskningsrådet skulle iverksettes i 2022. Oppdateringene gjaldt både teknisk, design
og nytt innhold. I samarbeid med Kif-sekretariatet endret vi nettsiden fra å handle om
handlingsplaner fra universiteter og høgskoler mer generelt, til også å introdusere de nye
kravene. Ressurssiden ble inndelt i tre deler:
1. Nasjonale føringer for likestilling
2. EUs krav til handlingsplaner
3. Oversikt over handlingsplaner
I den første delen presenterer vi blant annet aktivitets- og redegjørelsesplikten, andre lovkrav og føringene fra Forskningsrådet, mens del to informerer om GEP-kravene (Gender
Equality Plan) i Horisont Europa. Den tredje delen – den opprinnelige ressurssiden – utvidet vi også med å inkludere handlingsplaner fra forskningsinstitutter i tillegg til
universiteter og høgskoler.
Ressurssiden ble oppdatert i 2021 på norsk og engelsk.
Gjennomgang av UHI-sektorens handlingsplaner
For å oppdatere del tre på ressurssiden – oversikt over handlingsplaner – sjekket vi de
32 medlemsinstitusjonene i Universitets- og høgskolererådet (UHR). Av disse fant vi at 8
manglet en handlingsplan for likestilling, mens 24 hadde handlingsplaner. Av de åtte som
manglet gjeldende handlingsplan, var det to universiteter, tre akkrediterte høgskoler og
tre vitenskapelige høgskoler.
Resultatene har bedret seg de siste årene, med gjennomgangen i 2021 med hittil flest
handlingsplaner. En av årsakene til dette er trolig kravene til handlingsplaner fra EU og
Forskningsrådet.
Siden kravene også gjelder instituttsektoren, utvidet vi i 2021 gjennomgangen til
forskningsinstitutter med basisbevilgning fra Forskningsrådet eller departement, til
sammen 34 forskningsinstituttene.
Av disse 34 var det 6 primærnæringsinstitutter, 16 samfunnsvitenskapelige institutter,
7 miljøinstitutter og 5 teknisk-industrielle institutter. Ved gjennomgangen i starten av
desember 2021 fikk vi tilsendt seks handlingsplaner. Vi fikk imidlertid beskjed fra flere
institutter om at de var i sluttfasen i arbeidet med en handlingsplan for likestilling.
Resultatet ble oppdatert på ressurssiden
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Filmserie om handlingsplaner
Høsten 2021 laget VON kommunikasjon en filmserie med tre filmer på oppdrag fra
Kif-komiteen. Filmene ble publisert på Kif-komiteens YouTube-kanal.
For å kunne presentere Kif-komiteens filmer på kifinfo.no, fikk vi opplæring i å publisere
videoer av vår nettleverandør Ramsalt. Vi har gjort et omfattende arbeid med å gjøre
filmene tilgjengelige også utover å publisere dem på en egen ressursside, som nyhetssak,
aktivitet i sosiale medier og eget nyhetsbrev.
Statistikken fra Google Analytics viser at ressurssiden og nyhetssaken om filmserien har
blitt lest mer enn 640 ganger i 2021.

Selda Ekiz presenterer Kif-komiteens råd for arbeid med handlingsplaner for likestilling. Skjermdump fra nyhetssaken: Filmserie
om handlingsplaner for likestilling

Deling av film 1 på Facebook.
Del 1: Introduksjon, bakgrunn og
lovkrav.
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2.2 Tiltak for etnisk mangfold
Høsten 2021 publisere vi tre nye sider på engelsk og norsk som samlet og sorterte tiltak
for etnisk mangfold: Mangfoldstiltak for studenter, Mangfoldstiltak for ansatte og Tiltak
for mangfoldsledelse.
Menypunktet Tiltak for etnisk mangfold består nå av totalt seks ressurssider. Målet er
at leserne enkelt kan finne forslag til tiltak innen områder de er interessert i. Vi har også
gjort en teknisk forbedring av disse sidene for å gjøre dem delbare i sosiale medier og for
at de skal være enklere å navigere i.
Etter at ressurssidene var ferdig oppdatert, sendte vi ut informasjon til forskningssektoren – medlemmer i Universitets- og høgskolerådet og forskningsinstitutter med basisbevilgning fra Forskningsrådet – både om tiltakssidene for mangfold og for kjønnsbalanse.
Oversikt over det nye menypunktet: Tiltak for etnisk mangfold
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3. Nyheter
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.
I 2021 fikk vi på plass synlige stikktitler under arkivet for nyhetsmagasinet. Dette gir både
bedre leservennlighet og økt redelighet for å skille ulike typer innhold.

3.1 Nyhetssaker
I nyhetsmagasinet på kifinfo.no publiserer vi i hovedsak egenskrevne nyhetssaker, men
også kronikker og noen nyhetssaker republisert fra Kilden kjønnsforskning.no.
I 2021 publiserte vi totalt 40 saker i nyhetsmagasinet, noen flere enn året før (37 saker). I
overensstemmelse med tildelingsbrevet, publiserte vi i 2021 to til tre egenskrevne saker
per måned. Årsaken til økningen fra året før, skyldes i hovedsak kronikkserien i 2021.
Gjennom nyhetssakene følger vi arbeidet med kjønn, likestilling og etnisk mangfold som
foregår (eller ikke foregår) i sektoren, 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 hos NTB.

3.2 De tre mest leste nyhetssakene på kifinfo.no i 2021 var:
1. Teknologiprofessor vann to likestillingsprisar (lest
916 ganger)

2. Dei som tilset toppforskarar mister kjønnsbalanse
og mangfald av syne (lest 683 ganger)

3. Innvandrarar utgjer ein tredjedel av forskarpersonalet i Noreg (lest 635 ganger)

Disse tre sakene handler alle om hovedtemaene likestilling og
mangfold, med undertema som rekruttering, statistikk og arbeid
for kjønnsbalanse.
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3.3 Kronikkserie
Våren 2021 lanserte vi ideen om en kronikkserie der Kif-medlemmer skriver om aktuelle
temaer. Vi syntes det var spesielt interessant, siden 2021 var den femte komiteens siste
år. Dette ble godt mottatt, og resultatet ble seks publiserte kronikker i serien.
Temaene Kif-medlemmene tok opp i kronikkene spente fra diskriminering av kvinner,
likestillingsløft og ledelse, og til rasisme, korona, mangfold og eksellens.

3.4 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 perioden fra april og ut
året, la vi inn totalt 19 nyhetssaker hos NTB.
Hver gang vi legger inn en pressemelding hos NTB, sendes saken gjennom medielister til
over 300 andre medier. Vi ser for eksempel at for den mest leste nyhetssaken på kifinfo.
no, Teknologiprofessor vann to likestillingsprisar, var det 13 medier som skrev sitatsak
etter publisering hos NTB. Vi vet ikke hvor mye distribusjon gjennom NTB betyr for sidevisninger på kifinfo.no, men det kan se ut som at vi fikk flere sitatsaker i andre medier i
2021 sammenlignet med tidligere år.

3.5 Nyhetsbrev
Ved utgangen av 2021 sendte vi nyhetsbrevet til 955 abonnenter, en liten nedgang fra
997 abonnenter i 2020. Det ble i 2021 sendt ut 13 nyhetsbrev, to flere enn året før.
I nyhetsbrevene deler vi informasjon om nyhetssaker, statistikk, nye publikasjoner, nytt
fra andre medier og fra Kif-komiteen, notiser og arrangementer. I 2021 sendte vi også ut
egne nyhetsbrev om Kif-komiteens filmserie samt andre temabaserte nyhetsbrev.
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
abonnenter. I tillegg spres en rekke av sakene fra nyhetsbrevet i andre nyhetsbrev.
Kilden kjønnsforskning.no har også i 2021 bidratt til å spre nyhetssaker fra kifinfo.no i
sine nyhetsbrev. Kilden sender ut nyhetsbrev annenhver uke, og inkluderer vanligvis en
nyhetssak fra kifinfo.no.
Påmelding til nyhetsbrev: http://kifinfo.no/nb/newsletter
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3.6 Nyhetsklipp og kalender
For at nettstedet skal være en ressurs for forskningssektoren og for 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 2021 la vi ut rundt 425 nyheter fra andre medier i Nytt fra andre medier på kifinfo.no,
året før var det i underkant av 500 nyhetsklipp.
På samme måten som 2020, var også 2021 preget av koronapandemien. Det påvirket
antallet arrangementer i hele forskningssektoren, og de fleste arrangementene som ble
avholdt var digitale. Vi informerte om i overkant av 50 arrangementer i 2021, omtrent det
samme som i 2019, mens vi la ut 28 arrangementer i kalenderen i 2020.

Et utvalg saker fra kifinfo.no på NTB i 2021:
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4. Formidling av Kif-komiteens arrangementer og publikasjoner
I 2021 var det spesielt to av Kif-komiteens arrangementer hvor vi bidro med omfattende
kommunikasjonsarbeid. 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 lansering av rapporten «Fra visjon til praksis» og Kif-komiteens avslutningskonferanse, der også filmserien om handlingsplaner for likestilling ble lansert.
I tillegg arrangerte Kif-komiteen to webinarer våren 2021: Lansering av ny mangfoldsstatistikk og Bedre innovasjon med kjønnsperspektiver? (sammen med Kilden kjønnsforskning.no). Også her bidro vi med nyhetssaker, arrangementssider, Facebook-event og
markedsføring i sosiale medier.

Kif-komiteens avslutningskonferanse:
Arrangementsside: Kif-komiteen gjør
opp status: Veien videre for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Nyhetssaken: Peker ut veien for likestillingsarbeidet

Kif-komiteens lansering av rapporten «Fra visjon til praksis»:
Arrangementsside: Lansering av
rapporten «Fra visjon til praksis»
Nyhetssak: Arbeidet med likestilling
mangler ressurser
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5. Kifinfo.no på engelsk
Føringer fra Kif-komiteen er at et utvalg av ressursene på nettstedet skal være på engelsk.
I 2021 prioriterte vi derfor å oversette alle oppdateringene av ressurssidene, inkludert de
nye sidene med oversikt over tiltak for kjønnsbalanse og tiltak for mangfold, samt siden
om handlingsplaner. I tillegg ble litt over en fjerdedel av sakene i nyhetsmagasinet oversatt til engelsk.
I 2021 publiserte vi totalt 12 nyhetssaker på engelsk mens det i 2020 og 2019 var 13 saker
i engelsk versjon av nyhetsmagasinet på kifinfo.no. Noen saker fra kifinfo.no/en republiseres også på Kildens engelske side.

5.1 Mest lest på engelsk
De mest leste ressurssidene i 2021 var:
1. Statistics on gender balance and diversity
2. Action plans for equality and diversity
3. Committee for Gender Balance and Diversity in Research (KIF) 2018-2021

De mest leste nyhetssakene på engelsk i 2021 var:

1. Institutions are hiring more foreign researchers,
but how do they fare? (lest 608 ganger)

2. Committees hiring top researchers lose sight of
gender balance and diversity (lest 519 ganger)

3. Immigrants make up a third of Norway’s research
personnel (lest 482 ganger)
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5.2 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 2021 sendte vi 11 nyhetsbrev. Abonnementstallet har økt noe for hvert år. Ved utgangen
av 2021 hadde nyhetsbrevet i underkant av 700 abonnenter. Sammenlignet med de foregående årene var det rundt 600 abonnenter i 2018, 670 abonnenter i 2019 og nærmere
680 abonnenter i 2020. 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 tre ulike
ressurssider presentert i engelsk nyhetsbrev i løpet av 2021: Tiltak for etnisk mangfold,
Handlingsplaner for likestilling og Tiltak for kjønnsbalanse.

Eksempler på nyhetssaker og ressurssider fra kfinfo.no i Kildens engelske nyhetsbrev.
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6. Sosiale medier
Vi bruker Facebook- og Twitterkontoen til å spre alt fra nyhetssaker og ressurssider, til
Kif-komiteens arrangementer og publikasjoner.
Antall følgere på sosiale medier fortsatte å øke i 2021, 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 tweets, både om
Kif-komiteen og dens aktiviteter, ny forskning og forskningspolitikk. I tillegg til nyhetssaker, delte vi i 2021 ressurssider, arrangementer og annet arbeid relatert til kjønnsbalanse og mangfold i forskning i sosiale medier.
På Twitter hadde @kifinfo 1509 følgere på slutten av 2021, nesten 200 flere følgere enn
året før. Maks tweet-visninger i løpet av én måned i 2021 var mars og april, med 39 000
visninger. På Facebook økte antall følgere fra 708 (2020) til 761 ved utgangen av 2021.
Vi ser en stadig økning i besøkende som kommer til nettstedet fra sosiale medier. I 2021
promoterte vi 26 saker på Facebook, nesten dobbelt så mange som året før. Det betyr at
flere personer så innhold fra eller om siden.
Vi bruker kontoene i sosiale medier systematisk for å spre både nyhetssaker og ressurssider. I 2021 prioriterte vi også flere annonser på Facebook for både norske og engelske
nyhetssaker, men også noen ressurssider.
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7. Innspill til samarbeid mellom
Kif-komiteen og Kilden
I tildelingsbrevet ber Kif-komiteen Kilden om å levere et innspill på:

• Samarbeid med Kif-komiteen i lys av erfaringer med kifinfo.no, Kildens mandat og mandatet til Kif-komiteen.

•

Hvordan samarbeidet mellom Kilden, Kif-komiteen og kifinfo.no kan bidra til å forsterke
arbeidet i relevante sektorer med de områdene som ligger i mandatene.

• Alternative konsepter til formidling kan også være et aktuelt tema.
Kildens arbeid munnet ut i «Nye innspill til samarbeid og formidling mellom Kif-komiteen
og Kilden», med to forslag:
1. Det bør utvikles en ny og tettere samarbeidsmodell mellom Kif-komiteen, som pådriver
for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, og Kilden som formidler av kunnskap om
kjønnsbalanse i forskning. Bakgrunnen for forslaget var at siden Kif-komiteen og Kilden
begge jobber med kjønnsbalanse og mangfold, vil et tettere samarbeid gi bedre synergi
og effekt totalt sett.
2. Kilden foreslo også å justere dagens formidlingsarbeid ved å rendyrke kifinfo.no som
en digital kunnskaps- og læringsplattform, hvor formålet blant annet er å:

• Ha brukerne i sentrum, noe som innebærer å redusere dagens fokus på avsender
• Sammenstille forskning på sentrale områder i arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i
forskning og slik bidra ytterligere til en kunnskapsbasert tilnærming til likestillingsarbeidet

• Sette tiltak inn i en forskningskontekst
• Trekke veksler på ulike forsknings- og kompetansemiljøer i Norge i formidlingsarbeidet.

15

ÅRSRAPPORT 2021

8. Personale og frilansere
Ved Kilden kjønnsforskning.no har seniorrådgiver Kristin Aukland hatt det daglige ansvaret for driften av kifinfo.no i 2021, 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.

9. Økonomi
I 2021 har vi hatt noe underforbruk. Det skyldes hovedsakelig at planlagte konferanser ble
avlyst på grunn av koronapandemien, og dermed også planlagte reiser. Vi gjør oppmerksom på at endelig regnskap ikke er klart før mot slutten av mars, men vi venter ikke store
endringer. (Se vedlegg for regnskap under.)

Illustrasjonsbilder: iStockphoto og Shutterstock

16

ÅRSRAPPORT 2021

Vedlegg

Regnskap 2021 for Kifinfo
Utgifter

Inntekter
Underforbruk fra 2020
Bevilgning fra Kif-komiteen i 2021

90 000
2 032 320

Lønns- og adm. kostnader Kilden, inkl.
overhead

1 877 159
146 912

Honorarer: frilansjournalister og oversetter

56 432

Vedlikeholdskontrakter: drift og support

0

Nettutvikling

255

Konferanser/seminarer, deltakeravgift

12 388

Markedsføring, illustrasjoner, nyhetsbrev

0

Reise- og oppholdsutgifter

Sum inntekter og utgifter

2 122 320

29 174

Underforbruk for 2021
Totalt

2 093 146

2 122 320

2 093 146
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Postboks 564
1327 Lysaker
post@kilden.forskningsradet.no
www.kjønnsforskning.no
@kjonnsforskning
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