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Årsrapport 2015 

Forord 

Det er fristende å kalle 2015 for et omstillingsår.  

7. september relanserte vi nettstedet til Kilden kjønnsforskning.no. Da hadde det gått ti år siden sist. 
Et nettsted blir aldri helt ferdig, det er avhengig av kontinuerlig oppdatering og utvikling. Likevel, vi 
landet godt den 7. september, noe som har gitt synlige resultater på leserstatistikken. En stor takk til 
Kildens medarbeidere for heltemodig innsats.  

I 2015 ble nyhetsmagasinet vårt medlem i Fagpressen. Kildens direktør er ansvarlig redaktør, mens 
styret er utgiver. Dette betyr at vi nå har befestet vår uavhengighet. 

Ikke bare har vi relansert nettsidene og blitt medlem av Fagpressen – vi har også endret navn fra 
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning til Kilden kjønnsforskning.no. Med denne 
navneendringen blir også vår nye url, www.kjønnsforskning.no, mer synlig og lettere tilgjengelig. 

Et annet større arbeid fra 2015 er Kildens deltakelse i et nettverk finansiert av EU-kommisjonen, et 
såkalt ERA-nett som heter GENDER-NET og har tittelen Promoting gender equality in research 
institutions and integrating the gender dimension in the research content. Kilden fikk i oppdrag av 
Forskningsrådet å utarbeide en rapport om nasjonale tiltak for å bedre kjønnslikestillingen i 
forskningssektoren blant landene som deltar i nettverket. Rapporten, som fikk tittelen National plans 
and initiatives promoting gender equality and structural change, er godkjent av EU-kommisjonen og 
publisert elektronisk, blant annet på Kildens nettsider.  

I inneværende strategiperiode er det et mål å systematisere arbeidet med å utvikle flere eksternt 
finansierte prosjekter. Når ressursene i utgangspunktet er få, er dette en krevende øvelse. I løpet av 
året har vi likevel klart å utvikle flere prosjektideer og vært i dialog med flere mulige 
samarbeidspartnere.  

Til slutt, i 2015 takket vi av Heidi Elisabeth Sandes som har jobbet i Kilden en årrekke. Hun var godt 
kjent i kjønnsforskningsmiljøene og satte sitt tydelige preg på Kilden. Nå mente hun tiden var moden 
for nye utfordringer, vi ønsker Heidi lykke til i sin nye jobb ved NKTVS. 

 

Linda Marie Rustad 

direktør 
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Årsrapport 2015 

Kildens mest leste nyhetssaker i 2015 

Kilden kjønnsforskning.no overvåker nett-trafikken vår med Google Analytics. Dette er de ti mest 
leste nyhetssakene i 2015 (antall sidevisninger er fra januar-desember 2015):  

1. Statsfeministen som ingen kunne målbinde 
Statsfeminisme. Kjønnskvotering. Kvinneforskning. Ingen kan si at statsviter og 
likestillingsstrateg Helga Hernes (77) ikke har satt spor etter seg.  
 
(2213 sidevisninger)  
 

2. Alenemødre i 100 år: Fra seksuell til økonomisk skam 
Enslige mødre sliter i en kultur der standarden settes av familier med to foreldre og to 
inntekter, ifølge forsker. 
 
(2196 sidevisninger) 
 

3. Minoritetsjentene klarer seg fint - det er gutta som sliter 
Jenter med innvandrerbakgrunn heies frem av venner, lærere, foreldre og storsamfunnet – 
mens brødrene deres dropper ut av skolen. For det er minoritetsguttene som møter mest 
motgang, ifølge ny doktoravhandling. 
 
(1895 sidevisninger) 
 

4. Barnevernet foretrekker mamma framfor pappa 
Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe 
henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate 
familien sin. 
 
(1877 sidevisninger) 
 

5. Vikingkvinnene som forsvann 
Kvinnene i vikingtida var viktige samfunnsaktørar, langt utover husfrue- og morsrolla. Kvifor 
er det knapt nemnt i historiebøkene? 
 
(1855 sidevisninger) 
 

6. Menns vald mot kvinner: Ikkje berre eit spørsmål om kjønnsmakt 
Fleirtalet av menn som er valdelege mot partnaren sin slit med alvorlege psykiske vanskar. 
For å forstå og hindre vald i nære relasjonar må ein sjå på langt meir enn maktforholdet 
mellom kjønna, hevdar forskar. 
 
(1796 sidevisninger) 

http://kjonnsforskning.no/nb/2015/11/statsfeministen%20som%20ingen%20kunne%20m%C3%A5lbinde
http://kjonnsforskning.no/nb/2015/09/alenemodre-i-100-ar-fra-seksuell-til-okonomisk-skam
http://kjonnsforskning.no/nb/2015/11/minoritetsjentene-klarer-seg-fint-gutta-som-sliter
http://kjonnsforskning.no/nb/2015/02/barnevernet-foretrekker-mamma-framfor-pappa
http://kjonnsforskning.no/nb/2015/02/vikingkvinnene-som-forsvann
http://kjonnsforskning.no/nb/2015/06/menns-vald-mot-kvinner-ikkje-berre-eit-sporsmal-om-kjonnsmakt
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7. Pris til oppgave om islam og feminisme 

Ilham Skah har vunnet Kunnskap Oslos pris for sin masteroppgave om muslimske Blindern-
studenters forhold til religion, politikk og feminisme. 
 
(1724 sidevisninger) 
 

8. Den norske skolen reproduserer rasisme og kjønnsstereotypier (sak fra 2014) 
God, fri og norsk seksualitet settes opp mot ikke-norsk, gjerne muslimsk, dårlig seksualitet i 
norske skolebøker. Og ingen er enige om hva rasisme er, eller hvordan det kan undervises 
om. 
 
(1550 sidevisninger) 
 

9. «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv 
Finanselitens profittjag og kjønnsstereotype måte å organisere familielivet på, kan si oss noe 
om hvorfor mammabloggene florerer, og hvorfor vi er så tiltrukket av paradisiske spa-
opplevelser, mener Helene Aarseth. 
 
(1316 sidevisninger)  
 

10. Likestilling gir menn bedre livskvalitet 
Menn som lever i mer kjønnslikestilte land har langt bedre livskvalitet enn menn i mindre 
likestilte land, ifølge ny forskning fra Øystein Gullvåg Holter. 
 
(1218 sidevisninger)  

Utvikling og lansering av nye nettsider 

I Kildens strategi for perioden 2015–2019 står det at Kildens legitimitet og profesjonalitet er tett 
forbundet med hvordan vi framstår på nett. 7. september 2015 lanserte Kilden kjønnsforskning.no 
nye nettsider med ny publiseringsløsning levert av Ramsalt Media, samt ny design og ny logo utviklet 
av Iteo. De nye nettsidene er responsive, det vil si at de er tilpasset ulike plattformer. Kilden 
kjønnsforskning.no har også byttet url, fra www.kilden.forskningsradet.no til 
www.kjønnsforskning.no.  

http://kjonnsforskning.no/nb/2015/06/pris-til-oppgave-om-islam-og-feminisme
http://kjonnsforskning.no/nb/2014/02/den-norske-skolen-reproduserer-rasisme-og-kjonnsstereotypier
http://kjonnsforskning.no/nb/2015/12/arets-artikkel-handler-om-finanselitens-kjonnsstereotype-familieliv
http://kjonnsforskning.no/nb/2015/10/likestilling-gir-menn-bedre-livskvalitet
http://www.kilden.forskningsradet.no/
http://www.kjønnsforskning.no/
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Forsiden på de nye nettsidene domineres, som tidligere, av Nyhetsmagasinet. Informasjonsarbeidet 
til Kilden er samlet under det nye menypunktet Om kjønnsforskning. Tidsskriftet har fått et eget 
menypunkt. Her finnes en fullstendig oversikt over alle forsidene og innholdsfortegnelsene fra 
tidsskriftets start i 1977 og frem til i dag. Kalenderen har fått ny utforming, og er plassert både på 
forsiden og under menypunktet Hva skjer. Det siste menypunktet gir en oversikt over alle eksterne 
prosjekter. Øverst i høyre hjørne kommer leseren til menypunktet Om Kilden. Her ligger all 
informasjon om organisasjonen, ansatte og styret. Den nye nettsiden har, som den gamle, en engelsk 
speilversjon.  

Kildens nye nettsider har et system for å merke saker med temaord. Nyhetssaker flere år tilbake i tid 
er merket med slike temaord, som for eksempel kvinne- og kjønnshistorie, mannsrollen og 
kvinnehelse.  

Spalten Publikasjoner er med over til de nye nettsidene, men den har blitt skrellet ned til bare 
essensen: bilde, tittel, forfatter, årstall og lenke ut av nettstedet og til den aktuelle publikasjonen. 
Dette grepet er tatt for ikke å drive med dobbeltarbeid – teksten ligger ute allerede.  

Nyhetsmagasinet  

I 2015 ble Kilden kjønnsforskning.no's nyhetsmagasin medlem i Fagpressen. Kildens styre er utgiver, 
og direktør er redaktør for nyhetsmagasinet.  

I 2015 ble det publisert 69 nyhetssaker om kjønnsforskning, forskning med kjønnsperspektiv og 
forskningspolitikk – i hovedsak fra Norge, men også med innslag fra Norden og verden for øvrig.  
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Det har vært noe mindre produksjon av nyhetssaker sammenlignet med tidligere år, dette skyldes 
blant annet omleggingen av nettsidene og at det var flere permisjoner, og derfor bruk av vikarer, i 
2015.  

Artikler og nyhetssaker:  

2015: 69 nyhetssaker 

2014: 85 nyhetssaker 

2013: 84 nyhetssaker 

Av de 69 artiklene ble 53 skrevet av nyhetsmagasinets forskningsjournalister. 13 artikler ble skrevet 
av frilansere (mot 7 i 2014 og 20 i 2013), 2 saker ble republisert fra kifinfo.no, og et debattinnlegg 
som hadde utgangspunkt i nyhetssaker fra Kilden kjønnsforsking.no, ble republisert fra Forskerforum. 

I 2015 ga vi tillatelse til at en rekke saker ble republisert i andre medier, blant annet i nettavisen 
Utrop, Framtida.no og Manifest Tidsskrift. Vi inngikk også en avtale med det nye nettstedet 
utdanningsforskning.no som republiserte en rekke eldre og nyere saker.  

Sakene våre plukkes også flittig opp av journalister i andre medier som skriver eget stoff basert på 
forskningen vi har omtalt, eller nevner oss i saker der våre artikler er relevante. Slik omtale gir 
innimellom god trafikk tilbake til nettsidene våre.  

Kilden kjønnsforskning.no på forskning.no 

Flertallet av nyhetsartiklene våre blir også publisert på forskning.no. I 2015 nådde vi ikke like høyt 
opp på listene som i 2014. Noe av årsaken kan være at forskning.no lanserte nye nettsider i 2014, og 
har satset kraftig på å utvide og synliggjøre sin egen redaksjonelle journalistikk. I tillegg har Kilden 
kjønnsforskning.no hatt noe lavere publiseringsfrekvens enn tidligere år.  Kildens saker var inne på 
topp 10-listen over Mest leste medlemssaker i 8 av 12 måneder i 2014, sammenlignet med 3 av 12 
måneder i 2015.  

Brukerstatistikk Kilden kjønnsforskning.no 

Antall brukere og sidevisninger har gått noe ned fra 2014 til 2015. Brukere er i perioden 12 prosent 
færre enn i 2014, og vi har 13,5 prosent færre sidevisninger enn i 2014.  

Forklaringer på hvorfor vi har mistet noe trafikk ligger både i det at færre nyhetssaker ble publisert i 
2015 sammenlignet med året før, og ny url. Mest sannsynlig er det her snakk om en overgangsfase, 
der vi på sikt med hjelp av systematisk arbeid med distribusjon vil få flere lesere enn på de gamle 
sidene. Nyhetssaker fra våre nye sider deles dessuten flittigere enn før i sosiale medier – noe som 
også tyder på at antall lesere vil gå opp.  

Totalt antall sidevisninger i 2015 var 220 385. I gjennomsnitt innebærer dette over 18 000 
sidevisninger i måneden. Tilsvarende tall for 2014 (målt fra februar-desember, da vi ikke har 
fullstendig statistikk for januar 2014) er 20 900 sidevisninger i måneden.  

I realiteten er det stor variasjon mellom månedene, og antall sidevisninger er uløselig knyttet til 
publiseringer i nyhetsmagasinet. I juli og august lå antall sidevisninger på mellom 8500 og 9500 per 
måned. Dette er måneder som pleier å ha lav trafikk. I september, måneden nye nettsider ble 
lansert, hadde vi over 24 000 sidevisninger, og i november var vi oppe i 26 000 sidevisninger.  
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Gjennomsnittlig tid brukt på hver side var rundt 2,5 minutter. På nyhetssakene våre ser vi at 
gjennomsnittlig tid kan være opptil over 6 minutter, noe som tyder på at folk leser hele saken.  

Gjennomsnittlig fluktfrekvens er på nesten 82 prosent. Fluktfrekvens er et mål på antall brukere 
som bare besøker én side på nettstedet og så klikker seg videre til et annet nettsted. Fluktfrekvensen 
er redusert etter overgang til nye nettsider. Gjennomsnittlig fluktfrekvens på de gamle sidene var på 
nesten 86 prosent, sammenlignet med 74 prosent etter lansering av nye nettsider. Dette er veldig 
positivt og tyder på at de nye nettsidene og den nye designen gir bedre muligheter til å holde på 
lesere og vise dem videre til nytt stoff som de også har lyst til å lese.  

En populær side på kjønnsforskning.no er Om Kilden, som sammenlagt (ny og gammel nettside) har 
fått 1915 sidevisninger. Dette kvalifiserer til å være den 11. mest besøkte siden på nettstedet.  

De nye sidene Hva skjer, Om kjønnsforskning og Tidsskriftet har alle i tidsrommet 7. september – 31. 
desember fått mellom 1000-1100 sidevisninger, noe som kvalifiserer til å være de 24., 25. og 27. 
mest besøkte sidene. På 26. plass ligger stillingsutlysningen fra november/desember.  

Vi får flest lesere via Google som troner på toppen med 46 %. Facebook kommer på andreplass og 
står for om lag 22 % av trafikken. På tredjeplass kommer Direct, som antagelig til stor del er trafikk 
fra nyhetsbrevet, med i overkant av 13 %. Twitter på sin side står ikke for mer enn 1,80 % av trafikken 
til kjønnsforskning.no.  

Tall for hvor trafikken kommer fra før nytt nettsted og etter nytt nettsted er svært forskjellige. 
Facebook har etter lanseringen av nytt nettsted blitt en like viktig kanal inn til kjønnsforskning.no 
som søkemotoren Google.  

Tall for 1. januar – 6. september:  
Google – 53% 
Facebook – 16,5% 

Tall for 7. september – 31. desember:  
Google – 31% 
Facebook – 33% 

De fleste leser innholdet på desktop, hele 63 prosent. 28 prosent leser nettsiden vår på mobil, og i 
overkant av 9 prosent bruker nettbrett. 

Antallet som leser kjønnsforskning.no på mobil har økt noe etter lansering av nye nettsider og ligger 
på i overkant av 33 prosent, sammenlignet med 25 prosent på de gamle sidene. 

Statistikk fra forskning.no 

Forskning.no har undersøkt antall lesere av sakene fra Kilden kjønnsforskning.no som er publisert i 
perioden – fra november 2014 til januar 2016.  

Også hos forskning.no leses artiklene i lang tid etter publisering. De henvises tili nye artikler, blir søkt 
oppi søkemotorer, ellerfår nytt liv gjennom at noen deler dem på Facebook.  

Forskning.no er godt fornøyd med tallene for Kilden. De er generelt fornøyd ved 1000 visninger av en 
artikkel.42 av 59 saker fra Kilden i denne perioden har nådd den grensen, eller vil nå den om kort tid. 

Lesertall for de 20 mest leste artikler på forskning.no fra november 2014 – januar 2016 

  Tittel Publiseringsdato Antall visninger  

Barnevernet foretrekker syk mamma framfor syk pappa          28.02.2015                 4 626  
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Foreldra gir ikkje garden til odelsjenta         22.03.2015 4 016  

Syklar dobbelt så mykje med elsykkel 25.03.2015 3 761  

Vikingkvinnene som forsvann 27.02.2015 3 751  

Fitnesskroppen krever ekstrem disiplin 16.07.2015 3 722  

Alenemødre i 100 år: Fra seksuell til økonomisk skam 08.10.2015 3 074  

Vold mot kvinner er en tragedie - vold mot menn er komedie 10.01.2015 3 055  

Tause om gynekologisk kreft 17.06.2015 3 016  

Selvhjelpskurs gir drag på damene 05.03.2015 2 566  

Kvifor slår mamma? 25.11.2014 2 348  

Klasse påvirker kvinners sykefravær 16.03.2015 2 221  

‒ Hjertesykdom er den største kvinnedreperen 23.09.2015 2 122  

Difor når så få kvinner toppen i akademia 30.08.2015 2 114  

Kvite damer til å passe barn, brune damer til å vaske klede og hus 29.09.2015 2 034  

Abortpille gir kortere ventetid og tidligere aborter 07.06.2015 1 956  

‒ MDG er ikke gode nok på likestilling 31.07.2015 1 814  

‒ Kvinnelig polfarer uthengt som femme fatale 05.11.2014 1 814  

– Kvinner i Vesten kan bli klimatapere 05.06.2015 1 619  

GenderKalenderN  

Kilden inngår i et samarbeid med sju enheter i fire nordiske land om å legge ulike aktiviteter inn i en 
felles portal. Kildens bidrag er å legge inn norske aktiviteter fordelt på arrangementer, call for papers 
til konferanser og tidsskrifter, relevante stillinger for kjønns- og likestillingsfeltet (GenderJob) samt 
finansiering (GenderFund). Det er NIKK som koordinerer arbeidet. Ut fra denne felles nordiske 
portalen velger Kilden ut hvilke arrangementer som skal inn i Kildens egen kalender. Kilden har ikke 
egne visninger av GenderJob og GenderFund, slik som kalenderen, men henviser til sidene i alle 
nyhetsbrev og i høyremargen på sida Hva skjer. Etter lanseringen av nye nettsider inngår call for 
papers i Kildens kalendervisning. 

Arrangementer 

I 2015 ble det lagt inn 177 primært norske arrangementer av Kilden i GenderKalenderN (145 
arrangementer i 2014 og 184 arrangementer i 2013). Det ble totalt publisert 870 arrangementer (695 
arrangementer i 2014 og 747 i 2013) i Kildens kalender. I 2015 ble det publisert 64 Call for papers 
GenderKalenderN, 14 av disse av Kilden (totalt 50 i 2014, hvorav 8 av Kilden).  

GenderJob og GenderFund 

I 2015 la Kilden ut 8 stillinger i GenderJob (3 i 2014) og 7 utlysninger i GenderFund (3 i 2014). Totalt 
ble det lagt ut 143 stillinger i GenderJob (114 i 2014), og 33 finansieringsutlysninger i GenderFund (28 
i 2014). 
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Publikasjoner   

På hovedsiden i publikasjonsseksjonen presenteres nye og aktuelle publikasjoner innenfor 
kjønnsforskningsfeltet og forskning med kjønnsperspektiver: nye numre av tidsskrifter, antologier, 
monografier, rapporter, tidsskriftsartikler, doktorgradsavhandlinger med mer. Det legges inn 
publikasjoner på norsk, svensk, dansk og engelsk. Hovedvekten av publikasjonene er skrevet (eller 
redigert) av norske forskere. 168 publikasjoner ble lagt ut i 2015 (135 i 2014). 

Doktorgradsavhandlinger 

Avhandlingene vi har oversikt over, samles på en egen samleside, der også våre nyhetsartikler om 
slike avhandlinger finnes. Det ble i 2015 registrert 41 doktoravhandlinger, sammenlignet med 40 i 
2014, og 49 i 2013. I tråd med strategien for perioden har vi i 2015 utvidet repertoaret, og det er 
registrert langt flere helseforskningsrelaterte avhandlinger enn tidligere.   

Engelskspråklige nettsider  

Det er et mål å øke antall oversettelser i strategiperioden. Til sammen ble det publisert 32 
nyhetssaker på engelsk i 2015 (21 i 2014). Disse artiklene ble også formidlet gjennom webportalen 
Gender in Norway. (Les mer om http://gender.no nedenfor.)  

Vi publiserte 25 engelske nyheter på ScienceNordic i 2015 (18 i 2014). ScienceNordic er etablert av 
forskning.no og videnskab.dk og formidler forskningsnyheter på engelsk fra de nordiske landene. 

I tillegg formidler Kilden stort sett alle engelske nyhetssaker gjennom den europeiske portalen 
AlphaGalileo, et nettsted som formidler forskningsnyheter til et internasjonalt publikum. 

I publikasjonsseksjonen på de engelskspråklige sidene presenterer Kilden aktuelle publikasjoner på 
engelsk skrevet av eller redigert av nordiske forskere. 80 publikasjoner ble lagt ut i 2015 (72 i 2014).  

Kommunikasjon på flere plattformer 

Kilden får en rekke henvendelser fra forskere, studenter, journalister og andre aktører fra kjønns- og 
likestillingsfeltet, også fra utlandet. Både Twitter og Facebook er viktige kanaler for å nå ut med 
Kildens nyhetssaker, etablere Kilden som en kunnskapsbasert aktør i offentligheten, og ikke minst for 
å dirigere trafikk tilbake til nettsiden vår. I tråd med strategien har Kilden økt innsatsen for å bli mer 
synlig på sosiale medier. Kilden avholdt en workshop 8. mai internt for å få mer kunnskap om bruk av 
sosiale medier. Dette har tilsammen gitt klare resultater i antall følgere på Facebook (1616 i 2015, 
1290 i 2014) og @kjonnsforskning (1202 i 2015, 983 i 2014), @genderresearch (389 i 2015, 221 i 
2014), @LRustad (695 i 2015, 260 i 2014). 

Kilden opprettholder som tidligere år antall abonnenter på nyhetsbrevet (1725 i 2015, 1744 i 2014). 
Nyhetsbrevet har i 2015 fått ny design i tråd med de nye nettsidene. Abonnementstallet for det 
engelske nyhetsbrevet fortsetter å øke (329 i 2015, 310 i 2014). Det engelske nyhetsbrevet 
distribueres til nærmere 60 land. 

Kilden har bidratt til å reise debatt om kvinnehistoriske arkiv i Norge, blant annet gjennom intervju i 
Forskerforum.  Forskerforum hadde flere oppfølgingssaker og debatten i Forskerforum var et eget 
tema på konferansen Kjønnsforskning NÅ! i Bergen.  

http://gender.no/
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Tidsskrift for kjønnsforskning  

Tidsskrift for kjønnsforskning er en viktig arena for faglig utveksling. Tidsskriftet er tverrfaglig, 
tematisk variert og holder høy kvalitet (nivå 1). Tidsskriftet veksler mellom åpne numre, og numre 
som vier seg til utvalgte aktuelle og viktige temaer. I 2015 var det imidlertid kun åpne numre, med nr. 
3–4 som et dobbeltnummer. I 2015 ble det publisert 14 fagfellevurderte artikler. I tillegg ble seks 
bøker anmeldt og Forening for kjønnsforskning i Norge bidro med tre tekster til foreningens spalte. 

Redaktører var Anne Britt Flemmen og Siv Ellen Kraft (begge UiT Norges arktiske universitet). Toril 
Enger (Kilden kjønnsforsknig.no) var redaksjonssekretær, og redaksjonsrådet besto av 12 
medlemmer med faglig, geografisk og institusjonell spredning.  

I tråd med strategien har Kilden startet en diskusjon om organiseringen av redaksjonen av 
tidsskriftet. Foruten egne diskusjoner i Kildens styre ble dette tatt opp på Kontaktmøtet høsten 2015. 
Kilden ønsker å knytte tidsskriftet tettere til kjønnsforskningsmiljøene. Arbeidet fortsetter i 2016. 

Årets artikkel 

 «Finanskapitalismens kjønnsromantikk: Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur» av 
Helene Aarset, forskningsleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og 
Akershus, fikk prisen i 2014. 

Juryen besto av:  

 Fredrik Langeland, rådgiver ved LHBT-senteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir)  

 May-Len Skilbrei, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske 
fakultetet, Universitetet i Oslo  

 Marlene Spanger, Assistant professor, The faculty of social sciences, Aalborg University  
 

Abonnementstall for tidsskriftet 

 Totalt Betalende  Bytte-
/gratis 

idunnlisens, 
antall 
nedlastninger 

Enkeltkjøp 
Idunn 

Enkelt-abb.  

 

2015 248 218 30 8 570* 30 artikler og 
2 pdf av hefte 

7 

2014 292 242 50 21 774 20  

2013 316 266 50 17 031 25  

 

* Ifølge Universitetsforlaget viser ny statistikk fra Idunn at alle tidsskrift har lavere nedlastningstall 
enn tidligere. Det skyldes en grundig gjennomgang av tidligere statistikk, som viste en tidligere 
overrapportering. Samtidig med denne nedjusteringen av totaltallene er det en klar økning i antall 
nedlastinger fra 2014 til 2015.  
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Tidsskrift for kjønnsforskning hadde ved utgangen av 2015 totalt 218 betalende abonnenter (242 i 
2014). 105 av disse fikk tidsskriftet gjennom sitt medlemskap i Forening for kjønnsforskning i Norge. 

Eksterne prosjekter 

Kilden er avhengig av ekstern finansiering og utfører oppdrag for ulike aktører. I tillegg til å utføre og 
videreutvikle oppdrag vi allerede har, har vi i løpet av 2015 utviklet en rekke nye prosjektskisser. 
Utviklingen av prosjekter innebærer å se utviklingsmuligheter og samarbeidsflater med andre 
aktører. Flere av prosjektene leverer egne rapporter (kifinfo.no og gender.no).  

Et av de større prosjektene som ble utviklet, var å bistå i koordineringen av likestillingsmidlene i EØS-
samarbeidet. Flere norske aktører, som Forskningsrådet, Bufdir, LDO, Krisesentersekretariatet og 
Helsedirektoratet, ga gode tilbakemeldinger og støttet ideen. Prosjektet er formulert som et 
samarbeid mellom Bufdir og Kilden. Ved utgangen av 2015 var det ennå ikke gitt endelig svar om 
prosjektet blir realisert.  

I tillegg utarbeidet vi en prosjektidé i samråd med Norad, og vi har vært med i en søknad til Horisont 
2020 i regi av Kvinnforsk ved Universitetet i Tromsø.  

Vi har også ønsket å se nærmere på behovet for en bedre oversikt over hva som fins av 
kvinnehistorisk materiale, og hvor det fins. Det har vært et eget møte med mellom Kilden og 
Kvinnehistorisk museum i kjølvannet av debatten i bladet Forskerforum, der spørsmål om behov 
knyttet til kvinnehistoriske arkiv ble reist.  

Arbeidet med å utvikle nye eksternt finansierte prosjekter ga dessverre ingen avkastning i 2015. 

Kifinfo.no 

På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet, utvikler og drifter Kilden nettstedet http://kifinfo.no/. Nettstedet er et 
bindeledd mellom Kif-komiteen og forskningssektoren. Her publiseres egne nyhetssaker, medieklipp, 
informasjon om rapporter og arrangementer, og mye mer.  

I 2014 fikk komiteen utvidet mandat og endret navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i 
forskning. Navnet på nettstedet ble endret fra Ressursbank for likestilling i forskning til kifinfo.no. For 
å reflektere det nye mandatet, skrev vi i 2015 flere nyhetssaker om etnisitet og kjønnsperspektiver, i 
tillegg til saker om kjønnsbalanse og likestilling. Av totalt 40 nyhetssaker i 2015, handlet 19 saker om 
kjønnsbalanse i forskning, 11 om etnisk mangfold og 7 om kjønns- og mangfoldsperspektiver. 

I 2015 prioriterte vi sosiale medier, og i mars var vi på Twitter og Facebook med 
https://twitter.com/kifinfo og https://www.facebook.com/kifinfo.no/. En pop-up ble lansert på 
nettsiden for å gjøre leserne oppmerksomme på nyhetsbrevet. 

Det ble besluttet av kifinfo skulle få ny publiseringsløsning. Høsten 2015 ble det iverksatt begrenset 
anbud og kontrakt med leverandør underskrevet desember 2015. Den nye nettsiden vil komme på 
plass i 2016. 

I 2015 lanserte vi et stort menypunkt om trakassering, både på den norske og den engelske 
nettsiden. 

Det var rundt 500 nyhetsklipp i Mediespeilet og over 200 notiser i Oppslagstavla. Vi skrev 40 
nyhetssaker i Magasinet i 2015, 17 av nyhetssakene ble oversatt til engelsk og publisert på kifinfos 
engelske sider. 

https://twitter.com/kifinfo
https://www.facebook.com/kifinfo.no/
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I 2015 har vi gjennomgått institusjonenes handlingsplaner, og på grunn av mandatutvidelsen 
undersøkte vi handlingsplaner for både likestilling og mangfold. Oversikten over hvilke universiteter 
og høgskoler som har gjeldende planer ble oppdatert.  

For mer detaljert årsrapportering for 2015, se egen årsrapport for kifinfo.no. 

Gender in Norway  

Nettportalen Gender in Norway (http://gender.no) gir en samlet og oppdatert oversikt over norsk 
offentlig likestillingsarbeid, relatert statistikk og kjønnsforskning i Norge rettet mot et internasjonalt 
publikum. Nettportalen er et samarbeidsprosjekt mellom flere departementer og andre offentlige 
enheter. Arbeidet er koordinert av Kilden kjønnsforskning.no siden 2006. 

Oppdatering av innholdet på nettsiden startet i 2014 og fortsatte i 2015. Fordi det i dag er færre 
partnere som bidrar med finansiering enn da portalen startet opp, har vi ikke de samme ressursene 
til å holde alle punktene i portalen oppdatert. I 2015 har vi derfor sett oss nødt til å redusere 
aktiviteten på nettstedet. Dialogen med partnerne har i løpet av 2015 blitt styrket. 

Totalt lenket Kilden opp 113 nyhetssaker i nettportalens nyhetsspalte i 2015 (109 i 2014). Det skrives 
egen rapport for prosjektet. 

Forening for kjønnsforskning i Norge  

Kilden har utført enkelte sekretariatsoppgaver for Forening for kjønnsforskning i Norge siden 2002. 
Disse består hovedsakelig av økonomiarbeid, medlemsregister, oppdatering og utlegging av tekster 
på nettstedet til Foreningen – http://www.kjonnsforskningsforeningen.no/  

Nettsider for Nasjonal forskerskole  

Kilden drifter sidene for den nasjonale forskerskolen i tverrvitenskapelig kjønnsforskning. Sidene til 
Forskerskolen ble omskrevet i forbindelse med lanseringen av Kildens nye nettsider. De ligger i den 
nye seksjonen "Om kjønnsforskning"/"About gender research". I den sammenheng har vi også gått 
gjennom all informasjonen som lå på de gamle sidene og vurdert hva som skulle overføres til nye 
nettsider. 

Oppdrag for Forskningsrådet 

I 2015 hadde Kilden ett oppdrag fra Forskningsrådet ved siden av grunnoppdraget. Dette er en 
nedgang i oppdrag fra Forskningsrådet i forhold til tidligere år.  

Forskningsrådet er partner i ERA-nettet GENDER-NET (http://www.gender-net.eu/), som ser på både 
kjønnsbalanse i forskningssektoren og kjønnsperspektiver i forskningens innhold.  Kilden er knyttet til 
prosjektet for å bistå med sin kompetanse på den delen av prosjektet som handler om kjønn i 
forskningens innhold. Samtidig har Kildens på oppdrag for Forskningsrådet, utarbeidet en rapport om 
nasjonale tiltak for å bedre kjønnslikestillingen i forskningssektoren blant landene som deltar i 
GENDER-NET. Rapporten National plans and initiatives promoting gender equality and structural 
change, ble ferdig i 2015 og publisert elektronisk, blant annet på Kildens nettsider. Kilden bistår også 
i utarbeidelsen av en synteserapport for prosjektet i samarbeid med Forskningsrådet. Dette arbeidet 
blir ikke ferdig før tidlig 2016. 

Som tidligere år har Kilden deltatt i møter for å diskutere Forskningsrådets policyarbeid på feltet. 
Kilden har også deltatt på møter for å diskutere framtidige aktiviteter i BALANSEprogrammet. 

http://gender.no/
http://www.kjonnsforskningsforeningen.no/
http://www.gender-net.eu/
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Deltakelse 

Deltakelse på utvalgte konferanser og seminarer: 

 Engendering Excellence, Forskingsrådets konferanse om kjønnsperspektiver i forskning, Oslo 
4.–5. juni. Linda Rustad, Kristin Aukland, Ellen Sandum og Ida Irene Bergstrøm deltok. 

 Seminaret The relevance of gender perspectiv ved UiT 19. mai. Linda Rustad deltok.  

 9th European Feminist Research Conference – Sex & Capital 3.–5. juni i Rovaniemi, Finland. 
Anne Winsnes Rødland og Beate Sletvold Øistad deltok. 

 Like Villkårskonferansen 22.–23. oktober, Universitetet i Uppsala. Ellen Sandum deltok for 
kifinfo. 

 Kjønnsforskning NÅ! i Bergen 24.–25. november. Ida Irene Bergstrøm og Linda Rustad deltok. 
 

 Utvalgte nettverk, råd og utvalg Kilden deltar i: 

 Møte i NING-nettverket 11.–12. mai i Helsinki, Finland. Anne Winsnes Rødland deltok. 

 Møte i PANNOR (ledere av Kildens nordiske søsterorganisasjoner) 20.–21. august i 
København. Linda Rustad deltok. 

 Ramsalt brukerforum i Tromsø 27.–28. august. Ida Irene Bergstrøm deltok. 

 Kontaktmøtet og Fagrådsmøtet for kjønnsforskning 22. og 23. oktober i Bergen. Linda Rustad 
deltok. 

 
Innlegg 
 
Linda M. Rustad var invitert til å holde følgende innlegg i 2015: 

 

 19. mai: Presentasjon av Kilden og gender.no hos Bufdir. 

 28. mai: Kick-off for BALANSEprosjektet som er tildelt Høgskolen i SørØst-Norge. 

 3. juni: I Riksdagen, Sverige, på et seminar om kjønnsbalanse i forskning. 

 10. desember: Forskningsrådets seminar om forholdet mellom kjønnsbalanse i forskning og 
kjønnsperspektiver i forskning. 

 

Medarbeidere 

Kilden har seks faste stillinger. To av disse finansieres over prosjektmidler. Totalt hadde Kilden 6.99 
årsverk i 2015. 

Faste stillinger 

 Linda Marie Rustad, direktør og ansvarlig redaktør 

 Toril Enger, seniorkonsulent, redaksjonssekretær for Tidsskrift for kjønnsforskning 

 Anne Winsnes Rødland, internasjonal rådgiver (80 % stilling) 

 Kristin Aukland, seniorrådgiver og prosjektleder for kifinfo 

 Ida Irene Bergstrøm, forskningsjournalist, webansvarlig og ansvar for sosiale medier (80 % 
permisjon i januar til og med 6. april)  

 Heidi Elisabeth Sandnes, forskningsjournalist (100 % fram til og med 31. mars, deretter 
permisjon fram til 1. september. Heidi gikk over i ny jobb 1. september)  
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Prosjektansatte, vikarer og redaktører  

 Redaktører for Tidsskrift for kjønnsforskning, Anne Britt Flemmen og Siv Ellen Kraft begge 
professorer ved UiT 

 Beate Sletvold Øistad vikar i 100 % 1. januar til 31. desember (svangerskapspermisjon fra 5. 
september og ut året)  

 Eivor Mæland vikar i 100 % fra 31. august til 31. desember 

 Prosjektansatt kifinfo.no og Kilden: Ellen Sandum i 100 % fra og med 1. april og ut året 

 

Frilansere  

 Ida Roland Birkvad – 1 sak  

 Åshild Lappegård Lahn – 1 sak  

 Ida Karine Gullvik – 9 saker  

 Tine Eide – 1 sak  

 Kjerstin Gjengedal – 1 sak  

Målform 

Som statlig virksomhet er Kilden underlagt regelen om at ingen av målformene skal bli representert 
med mindre enn 25 prosent. I 2015 hadde Kilden en medarbeider som hovedsakelig skrev sine 
nyhetsartikler på nynorsk. I alt 36 % av Kildens nyhetssaker ble skrevet på nynorsk.  

Etikk  

Kilden har et mål om en etisk og ressursmessig holdbar virksomhet. Blant annet oppfordres alle til å 
vurdere miljøaspektet ved valg av transportmiddel på jobbreiser. Kildens policy om etiske gaver i 
forbindelse med markeringer og julehilsener er videreført. Vår julehilsen i 2015 var en støtte til 
Flyktninghjelpen. 

Likestilling, mangfold og HMS-arbeid 

Likestilling og mangfold: 

I 2015 var det kun kvinnelige ansatte ved Kilden. Kilden arbeider for økt mangfold blant 
medarbeiderne. Ved ansettelser ønsker Kilden å innkalle søkere til intervju som representerer det 
mangfold vi etterstreber. I utlysninger nevnes også eksplisitt hvem vi ønsker som søkere for å bidra til 
mangfold. Vi lyste ut én fast stilling i desember 2015. Menn og kvinner ble innkalt til intervju. 

HMS-arbeid: 

Forskningsrådet har tatt initiativ til en større administrativ gjennomgang av Kilden. Arbeidet 
fortsetter i 2016. Det har også vært gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljøet. Linda Rustad har 
gått på HMS-kurs i regi av Forskningsrådet og dets bedriftshelsetjeneste. Verneombud er Ida Irene 
Bergstrøm. Sykefraværet i 2015 har vært 4,83 %.  

 


