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LEDER

I 1994 besluttet hovedstyret i Norges forskningsråd å opprette en nasjonal informasjons- og 
dokumentasjonstjeneste for forskning om kvinner. I Stortinget var det også flertall for å etablere en 
«nettverksbasert dokumentasjons- og informasjonstjeneste for kvinneforskning i Norge». Enheten fikk 
navnet Kilden og ble formelt opprettet 1. september 1998.

I 2018 fylte vi 20 år, noe vi feiret med brask og bram. I Nyhetsmagasinet skrev sentrale samfunnsaktører 
kronikker om hva kjønnsforskningen har betydd for deres områder. Vi arrangerte seminarer i Tromsø, 
Trondheim, Bergen og Stavanger – i samarbeid med kjønnsforskningsmiljøene. Og sist men ikke minst, et 
stort jubileumsseminar i Oslo i november. Jubileet har vært moro og engasjerende, for oss og for våre 
samarbeidspartnere. Det har vært en viktig og berikende påminnelse om at vi betyr mye for mange og at folk 
er opptatt av det vi gjør. 

I mai lanserte vi sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening kunnskapsoversikten Hva vet vi om kvinners 
helse? Arbeidet fikk stor oppmerksomhet, i media og politisk. Kunnskapsoversikten var del i et større 
forprosjekt der vi ønsket å rede grunnen for en egen kvinnehelseportal. Vi har ikke gitt opp håpet om at det 
skal bli en realitet. 

Håndboken Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder ble lansert 
i september. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og Forskningsrådets egen bærekraftstrategi, samlet vi 
inn eksempler på forskning der kjønnsperspektivet er integrert. Vi ønsket blant annet å avmystifisere hva et 
kjønnsperspektiv kan være og å peke på når det kan være relevant. 

Disse publikasjonene er eksempler på at vi utvikler og endrer oss. Å sammenstille og formidle forskning på 
nye måter gir oss mulighet til å nå ut til nye målgrupper. Samtidig gir det oss flere bein å stå på. Siden 2005 
har vi formidlet nyheter og informasjon om kjønnsbalanse i akademia. Det var derfor en naturlig utvikling da 
Kilden i 2018 endret status fra å være et informasjonssenter for kjønnsforskning til å bli et kunnskapssenter 
for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.  

I løpet av året som har gått har vi debattert hvilken betydning høyrepopulismen som sprer seg internasjonalt, 
har for likestilling og kjønnsforskningen. Når styresmakter angriper kjønnsforskningen, ved å legge ned 
studieprogrammer, slik vi har sett i Ungarn, er den akademiske friheten truet. Kilden har tatt opp disse inter-
nasjonale strømningene, gjennom artikler i nyhetsmagasinet, debatt og seminar. 

Også i Norge opplever vi tidvis polariserende debatter om kjønnsforskning. Enkelte generaliserer om kjønns-
forskningen uten å kjenne til kompleksiteten, eller teori- og metodemangfoldet som forskerne benytter. Men 
det store bildet er økt interesse og engasjement for kunnskap om kjønn og likestilling. Vi ser det i økende 
antall lesere og henvendelser, at seminarene vi arrangerer er godt besøkt og at det er stadig mer forskning å 
formidle.



OM KILDEN

Kilden er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. Vi har et nasjonalt 
ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon. 

Vi gjør dette ved å:
• formidle og sammenstille kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiver i inn- og utland
• formidle og sammenstille kunnskap om kjønnsbalanse i forskning og innovasjon
• være en møteplass for kjønnsforskningsmiljøene i Norge
• stimulere til kunnskapsbasert offentlig debatt
• arbeide for å fremme dokumentasjon av kjønnsforskning i Norge

Kilden skal være i dialog med forskningssektoren og andre aktører som er opptatt av spørsmål om kjønn og 
likestilling. 

I 2018 ble Kilden fullt administrativt integrert i Norges forskningsråd, men vi opprettholder vår faglige uavhen-
gighet med eget mandat. Som ledd i omorganiseringen av Norges forskningsråd ble det 
besluttet å erstatte Kildens styre med et eget faglig råd. I perioden fram til faglig råd er på plass har Kilden et 
interimråd.
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Direktør
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Kilden hadde et gjennomsnitt på 7,4 årsverk i 2018.



KILDENS PUBLIKASJONER

Hva vet vi om kvinners helse?
Rapport fra forprosjektet til 
kvinnehelseportalen.no
av Anne Winsnes Rødland

25. mai 2018 publiserte Kilden en rapport om forskning på kvinners helse i samarbeid med Norske 
Kvinners Sanitetsforening. I rapporten går vi gjennom norsk forskning på kvinners helse og kjønns-
forskjeller i helse.

Kvinner lever lengre enn menn, men opplever mer sykdom. Kvinner har mer angst, depresjoner og 
kroniske lidelser enn menn, og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykemeldinger og uføre-
trygd. Men både kvinner selv, pårørende og helsepersonell mangler tilstrekkelig kunnskap om kvinners 
helse. 

Medisinsk forskning om kvinners helse har konsentrert seg om svangerskap og reproduktive organer. 
Dette er ikke nok, viser rapporten. For eksempel er hjertesykdom den vanligste dødsårsaken for norske 
kvinner. Og det er kjønnsforskjeller i både forekomst, risikofaktorer og symptomer. Kvinners symptomer 
er mer diffuse enn menns, og kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa. 
Dette viser nyere forskning på kvinnehjerter. 

Det er kjønnsforskjeller innen kreft, psykiske lidelser og kroniske sykdommer. I tillegg lever kvinner 
lengre enn menn og mange kan forvente en enslig alderdom hvor de også opplever mer sykdom. Dette 
medvirker til at flere kvinner er avhengige av offentlige pleie- og omsorgstjenester. 

I rapporten slår vi fast at helsevesenet og befolkningen forøvrig trenger et kunnskapsløft, og argument-
erer for å opprette et eget nettsted: kvinnehelseportalen.no. 

På lanseringen av seminaret argumenterte Jesper Simonsen fra Norges Forskningsråd, Grete Herlofson 
fra Norske Kvinners Sanitetsforening, professor Johanne Sundby og fastlege og forfatter Kaveh Rashidi 
for at det er på høy tid med en nettside som presenterer pålitelig kunnskap om kvinners helse. I panelet 
stilte politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti. 

Rapporten fikk mye medieoppmerksomhet i radio, aviser og på nett, både i Norge og internasjonalt. 
Rapporten er tilgjengelig på kjønnsforskning.no. 



Hva er kjønnsperspektiver i 
forskning?
Eksempler fra tverrfaglige forsknings-
områder 
av Trine Rogg Korsvik og 
Linda Marie Rustad

I september publiserte vi en håndbok om kjønnsperspektiver i forskning. I boka har vi samlet inn og 
systematisert gode eksempler, tips og ideer til hvordan kjønnsperspektiver konkret kan integreres i 
forskning i forskjellige fagområder. Målgruppa er forskere og andre som ønsker tips og inspirasjon til 
hvordan kjønnsperspektiver kan inngå – også innenfor fagområder der det ikke nødvendigvis er inn-
lysende.

Bakgrunnen for boka er at forskning som er finansiert av Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen har 
mål om at kjønnsperspektiver skal inngå der det er relevant. I boka forklarer vi hva et kjønnsperspektiv 
er, og når det er relevant. 

Innenfor humaniora og samfunnsfag er kjønnsperspektivet kjent. I boka viser vi hvordan det kan be-
nyttes innenfor fagfelt hvor det er mindre vanlig, som energi, landbruk og mat, miljø og klima, transport 
og samfunnssikkerhet. Det er også en praktisk sjekkliste for de ulike fasene i et forskningsprosjekt.

Nærmere 100 personer, som enten selv er forskere eller som jobber med forskningsadministrasjon, har 
bidratt med eksempler på forskning med kjønnsperspektiver eller kvalitetssikret eksemplene vi selv har 
funnet fram til.

Håndboka ble oversatt til engelsk, og både norsk og engelsk versjon kan lastes ned på kjønnsforskning.
no. 

Boka ble lansert på Kulturhuset i Oslo 27. september. Forskere ga presentasjoner av kjønnsperspektiver i 
sine fagfelt, og ledere ved forskningsinstitusjoner debatterte hvordan det kan bli mer kjønnsperspektiver 
i forskning. 



NYHETSMAGASINET

I Kildens nyhetsmagasin kan du lese intervjuer med forskere om ny forskning med kjønnsperspektiver, saker 
om forskningspolitikk som berører kjønnsforskningsfeltet, og meningsstoff om kjønn og forskning. 
Nyhetsmagasinet er underlagt redaktørplakaten og medlem i Fagpressen.  

I 2018 publiserte vi 104 saker, mot 119 i 2017 og 94 i 2016. Tar man en titt på sakene er det stor spenn-
vidde i temaer, alt fra robotteknologi og skandinavisk poesi, til lønnsforskjeller og kjønnsforskjeller i ledelse. 
Temaer vi viet mye oppmerksomhet var kvinnehelse og det økende presset på kjønnsforskning i Europa. Vi 
følger med og går i dybden på ny publisert forskning. 26 av sakene brukte flere kilder. Seks av intervjuene var 
forskerportretter. 

Vi inviterer forskere til å skrive debattinnlegg, og i 2018 har vi også bedt sentrale aktører i politikk, næringsliv, 
akademia og media om å skrive kronikker hvor de belyser hvordan kjønnsforskningen har påvirket samfunnet. 
Vi publiserte også 10 arkivsaker for å markere 20-årsjubileet. 

Av og til republiserer vi gode tekster fra andre medier, både intervjuer og debattinnlegg. I 2018 republiserte vi 
saker fra blant andre Aftenposten, Klassekampen og kifinfo.no.

Sakene våre blir ofte republisert av andre medier. 
Slik når de ut til flere og andre lesere. 
Forskning.no publiserer mange av sakene, i 2018 var 
dette de mest leste sakene der: 

1. Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere 
jenter psykisk syke (Lest 12992 ganger)

2. Menstruasjon: – Norske kvinner er kanskje ikke 
så moderne og frigjorte som vi tror (Lest 10075 
ganger)

3. Så mye makt hadde dronningene i vikingtiden 
og middelalderen (Lest 3612 ganger)

De tre mest leste sakene i Nyhetsmagasinet i 2018:

Diagrammet viser variasjon i type saker i 
nyhetsmagasinet. 

Lest 5083 ganger Lest 3209 ganger Lest 2357ganger



KILDEN I SOSIALE MEDIER

I podkasten Kjønnsavdelingen inviterer vi 
forskere og andre aktører med kunnskap 
på et spesifikt felt, til å diskutere et aktuelt 
tema i et kjønnsperspektiv. I 2018 
publiserte vi åtte podkastepisoder, inkludert 
fire opptak fra arrangementer. Podkasten 
hadde 14 600 lyttinger i 2018, Spotify ikke 
medregnet.

De fleste av Kildens lesere finner oss via Google og andre søkemoterer. Mange kommer også til sidene, og 
særlig Nyhetsmagasinet, gjennom sosiale medier. På grunn av endringer hos Facebook har det blitt 
vanskeligere å nå følgerne våre. Til tross for en solid økning i antall følgere og bedre synlighet, ser vi derfor 
ikke noen nevneverdig økning i trafikken til sidene fra Facebook.  

Kilden er godt synlig i sosiale medier. Med kontoer på Facebook og Twitter når vi ut med egne saker. Vi deler 
også saker fra andre medier, bilder, tips om konferanser og ledige stillinger, debatter osv. I 2018 fikk Kilden en 
Instagram-konto som brukes til å dele bilder og stories av aktiviteter og innhold. Podkasten Kjønnsavdelingen 
har egen konto på Facebook (2089 følgere) og Instagram (743 følgere). Kildens direktør tvitrer aktivt til 1318 
følgere. 

I 2018 var det 387 659 side-
visninger på kjønnsforskning.no 
– en økning på 19,7 prosent fra 
2017 (fra 323 902).

Diagrammet viser hvordan publikum fant veien til kjønnsforskning.no.

2017 2018

KJØNNSAVDELINGEN

Kilden får stadig flere følgere i sosiale medier. Instagrampostene som oppnådde størst 
engasjement.



MØTESTED OG DEBATT

8. mars, Ingensteds, Oslo: 
Kjønnsbalanse i kultur-
bransjene 
Samarbeid med kulturhuset 
Ingensteds, Balansekunst og 
Venstrealliansen.

26. april, Cafe Ni Muser, 
Trondheim: Finnes det 
feministisk krim?
Samarbeid med NTNU 
Genderhub.

25. mai, Forskningsrådet, 
Lysaker: Hva vet vi om 
kvinners helse? Lansering av 
rapport
Samarbeid med Norske 
Kvinners Sanitetsforening og 
Forskningsrådet. 

28. mai, Litteraturhuset i 
Bergen: Transkjønna sine 
rettar i Noreg – er kampen 
vunnen?
Samarbeid med Senter for 
kvinne- og kjønnsforskning 
(SKOK) ved Universitetet i 
Bergen. 

29. mai, Kulturhuset, Oslo: 
Norsk næringsliv i 
utviklingsland – hva med 
likestillingen?
Samarbeid med FOKUS – 
Forum for kvinner og 
utviklingsspørsmål og NHO – 
Næringslivets hoved-
organisasjon. 

22. august, UiT, Tromsø: 
Sensommerfest ved UiT – 
Senter for kvinne- og kjønns-
forskning
Samarbeid med Kvinnforsk. 

27. september, Kulturhuset, 
Oslo: Lansering av håndboka 
Hva er kjønnsperspektiver i 
forskning?

28. september, OsloMet – 
Storbyuniversitetet: Access to 
Safe Abortion. Rights, values 
and justice
Samarbeid med Sex og politikk, 
Norske Kvinners Sanitets-
forening, Stiftelsen Amathea, 
Norad og OsloMet.

1. november, Sølvberget, 
Stavanger: Fra fortids-
menneske til sci-fiborger
Samarbeid med Nettverk for 
kjønnsforskning ved 
Universitetet i Stavanger. 

15. november, Litteratur- 
huset, Oslo: A threat to 
academic freedom is a 
threat to women’s rights
Samarbeid med FOKUS – 
Forum for kvinner og 
utviklingsspørsmål og Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning, 
UiO.

21. november, Kulturhuset, 
Oslo: Kildens 20-årsjubileum: 
Kjønnsforskningens historie, 
fra kvinneliv til kjønnstrøbbel

12. desember, MESH, Oslo: 
Ferdig forska? Seksuell 
trakassering i akademia
Samarbeid med Kif-komiteen 
og Norges forskningsråd. 

Kilden er et møtested for de som forsker på kjønn og likestilling og de som bruker forskningen, og 
vi skal stimulere til kunnskapsbasert offentlig debatt. Vi har til sammen stått for tolv arrangementer. 
De aller fleste kom i stand gjennom samarbeid. I tillegg har vi holdt en rekke innlegg, sittet i panel og 
ledet en rekke paneler.

Hvert år inviterer vi til Nasjonalt kontaktmøte for kjønnsforskningsmiljøene, sammen med Forening 
for kjønnsforskning. I 2018 ble møtet arrangert ved Senter for kjønnsforskning, NTNU, i Trondheim 
20. september. 

Arrangementer:



31. januar representerte Mari Kilden på innspills-
møte om #metoo hos Barne- og likestillings-
minister Linda Hofstad Helleland.

6. mars satt Mari i panel om seksuell trakassering 
på frokostmøtet «#Når dansen stopper» i regi av 
Danseinformasjonen. 

6. mars var Mari ordstyrer og Trine satt i panel 
om feminisme og kvinnekamp på Oslo by-
museum.

8. mars var Mari panelleder på UiO sitt 8.mars-
arrangement om #metoo. 

6. juni var Linda konferansier på ikonferansen, 
Senter for likestillings jubileumskonferanse i 
Kristiansand. Anne presenterte kvinnehelsepros-
jektet. 

20. september holdt Susanne formidlingskurs for 
doktorgradskandidater ved UiT – Norges arktiske 
universitet.

7. november ledet Linda et panel på seminaret 
«Med rot i materien – om Donna Haraway og 
teknovitenskapene» arrangert av Senter for 
tverrfaglig kjønnsforskning, UiO.

26. november holdt Mari innlegg for Norsk 
komponistforenings kvinnenettverk om 
seksuell trakassering og kjønnsbalansetiltak i 
mannsdominerte bransjer. 

6. desember presenterte Trine håndboka Hva er 
kjønnsperspektiver i forskning? på Universitetet i 
Agder. 

30. november holdt Linda innlegg på Scholars at 
Risks generalforsamling i Trondheim om truslene 
mot kjønnsforskning i Europa. 

Kildens bidrag på andres arrangementer:

Kilden er del av en rekke nettverk, nasjonalt og internasjonalt: 
• NING – Nordiske informasjonskontor for kjønn og likestilling
• Nasjonalt museumsnettverk for kvinnehistorie
• LUN – Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren
• Synerginettverk i regi av Justisdepartementets EØS-samarbeid om Istanbul-konvensjonen 
• Rings – The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies
• Wine – Women’s Information Network of Europe
• Atgender – The European Association for Gender Research, Education and Documentation
• Kvinnemuseet på Kongsvinger sitt faglige råd (Susanne)

På sidene Om kjønnsforskning samler vi all informasjon om fagmiljøer, studiemuligheter og 
vitenskapelige tidsskrifter innenfor kjønnsforskningsfeltet. Slik er vi det naturlige sted forskere 
deler informasjon fra, og de som ønsker å komme i kontakt med forskere leter. 

Takket være det nordiske samarbeidet kan lesere på våre sider finne arrangementer, ledige 
stillinger, finansieringsmuligheter og call for papers som handler om kjønn og likestilling fra hele 
Norden.



INTERNASJONALT

Kildens internasjonale arbeid foregår på mange fronter. Vi er del av internasjonale nettverk og deltar i 
prosjekter, vi formidler norsk forskning til utlandet, og vi setter internasjonale forskere i kontakt med norske 
miljøer. På engelsk kaller vi oss Kilden genderresearch.no. 

Sammen med 11 partnere fra 10 land i Europa fikk vi tilslag på en søknad i Horisont 2020s program Science 
with and for society (SWAFS). Prosjektet heter Gender Equality Academy. Dissemination of gender 
knowledge, forkortet GE Academy, og går over tre år. Vi skal utvikle ulike kursmoduler som skal tilbys forskere 
og ansatte i høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsfinansierende institusjoner som vil lære om kjønns- 
perspektiver og kjønnsbalanse i forskning. 

Kilden deltar også i GENDER-NET Plus, som er et såkalt ERA-net Cofund. Partnerne i prosjektet er 16 ulike 
forskningsfinansierende institusjoner fra 13 land. Prosjektet har som mål å stimulere til transnasjonalt 
forskningssamarbeid som blant annet skal integrere kjønnsperspektiver innenfor kunnskapsområder der de 
ikke er like åpenbare. Kilden har bistått i utvikling av kommunikasjons- og formidlingsarbeidet.

Linda, direktør i Kilden, ble i 2018 medlem av ekspertgruppen Gendered Innovations og leder dens under-
gruppe som skal ha et særlig ansvar for forskningskommunikasjon. Ekspertgruppen inngår i Horisont 2020s 
SWAFS-program. 

Under den store konferansen European Feminist Research Conference i Göttingen, Tyskland, arrangerte vi en 
panelsamtale med tittelen Gender Research Under Pressure: Consequences for Research Communication? 
Et panel med forskere som er aktive formidlere i sine lokale offentligheter i Sverige, Tyskland, Polen, Ungarn 
og Italia, diskuterte utfordringer og strategier i et til tider fiendtlig debattklima, der det kan være vanskelig å 
nå frem med innholdet i kjønnsforskningen. 

Den engelske siden vår hadde 73745 sidevisninger i 2018. Det er en økning på hele 47 prosent sammenlignet 
med 2017. Dette betyr at 19 prosent av trafikken til sidene våre i 2018 var på de engelske sidene, sammen-
lignet med 15,5 prosent i 2017. Hovedsakelig kommer leserne til siden for å lese eldre artikler, og 70 prosent 
kommer fra Google. I engelskspråklige sosiale medier (Facebook og Twitter) får vi stadig flere følgere.

De tre mest leste sakene på engelsk i 2018: 

Lest 1164 ganger Lest 679 ganger Lest 674 ganger



KILDEN I MEDIA
Kilden får ofte henvendelser fra media om å kommentere saker knyttet til kjønn og likestilling. Vi gir råd om 
hvilke forskere som egner seg som kilder, og av og til stiller vi også selv som kilder. Media viser også interesse 
for Kildens prosjekter. 

8. mars ble Linda intervjuet av Tønsbergs blad.

25. mai ble Anne intervjuet av Sykepleien.

I oktober var Linda gjest i skolepodkasten  
Lektor Lomsdalens innfall.14. september ble Linda intervjuet av På Høyden.

5. desember ble Linda intervjuet av Inside Higher Education. 

8. mars ble Trine intervjuet av NRK P1 om kvinnedagens historie.
I april ble Susanne intervjuet av magasinet Tara om kvinnerollen i krimsjangeren.
25. mai var Anne intervjuet av P4 og Aftenposten om kvinnehelserappporten.
13. desember ble Linda intervjuet av Sykepleien om kjønnsbalansen i sykepleieryrket. 

25. mai skrev Aftensposten om kvinne-
helserapporten og intervjuet Anne. 



TIDSSKRIFT FOR KJØNNSFORSKNING

Tidsskrift for kjønnsforskning er et norsk vitenskapelig tidsskrift for kjønnsforskning, rangert på nivå 1. Tidsskriftet 
er en viktig arena for faglig utveksling. Det er tverrfaglig, tematisk variert og holder høy kvalitet. Tidsskriftet eies av 
Kilden, som har ansvar for tilsetting av redaktører og påtar seg arbeidet som redaksjonssekretær. Redaktører var 
Helene Aarseth og Sara Orning og redaksjonsrådet besto av åtte medlemmer med faglig, geografisk og 
institusjonell spredning. 

Hvert år kårer Kilden årets artikkel. Vinneren av årets artikkel for 2017 var Erika Kvistad, førsteamanuensis i 
litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun fikk utmerkelsen for artikkelen «Seksuelt samtykke og narrativ 
virkelighet i erotisk litteratur». Juryen besto av Katrin Losleben (Universitetet i Tromsø), Hilde Bondevik 
(Universitetet i Oslo) og Ketil Slagstad (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Det ble utgitt tre numre, hvorav et dobbeltnummer, med til sammen 15 artikler. Etter omleggingen til åpen tilgang 
som startet i 2017 økte antall nedlastninger fra Universitetsforlagets nettsted idunn.no betraktelig, fra 16 425 
nedlastninger i 2017 til 23 043 i 2018.
 
Tidsskriftet ligger åpent tilgjengelig på kjønnsforskning.no. I løpet av 2018 har tidsskriftsidene blitt besøkt over 
7500 ganger. Leserne har besøkt sidene med fullstendige tidsskrift, eller lest enkeltartikler, som ligger åpent 
tilgjengelige. 



OPPDRAG OG PROSJEKTFINANSIERING

Kilden er avhengig av ekstern finansiering og utfører oppdrag for ulike aktører. Flere av prosjektene går 
over flere år, og en viktig oppgave er å oppdatere og videreutvikle disse i dialog med oppdragsgivere. I 
tillegg utvikler vi nye prosjekter.

På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), oppnevnt av Kunnskaps-
departementet, utvikler og drifter Kilden nettstedet kifinfo.no. Nettstedet gir nyttig informasjon og 
kunnskap til forskningssektoren. Her publiseres egne nyhetssaker, medieklipp, informasjon om tiltak, 
rapporter, litteratur og arrangementer. Nettsiden er også et bindeledd mellom Kif-komiteen og sektoren. 
Kilden skriver egen årsrapport for prosjektet.

Kilden mottok støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til portalen Gender in Norway 
(gender.no). Det ble nedlagt mye arbeid for å sikre videre drift av portalen, blant annet gjennom dialog 
med Utenriksdepartementet og Bufdir. 

Kilden ble invitert med i et samarbeid om Istanbul-konvensjonen som Justisdepartementet har tatt 
initiativ til. Initiativet inngår i departementets EØS-samarbeid. Kilden har fått i oppdrag å produsere og 
bidra til å spre informasjon fra arbeidet.

Vi mottok støtte fra LO og Fritt Ord for å lage ny digital løsning og nytt innhold til nettsiden 
kvinnehistorie.no. Arbeidet starter for fullt i 2019.

Vi mottok støtte fra Fritt Ord til produksjon av podkasten Kjønnsavdelingen.

Norges forskningsråd, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Justis- og beredskaps-
departementet, Norad, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO), Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning (UiB), Kvinnforsk (UiT), Nettverk for kjønnsforskning (UiS), Senter for likestilling 
(UiA), Senter for kjønnsforskning (NTNU), Forening for kjønnsforskning (FOK), FOKUS – Forum 
for kvinner og utviklingsspørsmål, Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonal kompetanse-
tjeneste for kvinnehelse, Nasjonalbiblioteket, Sex og politikk, Kvinnemuseet, Balansekunst, 
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, Det Nationella sekretariatet for genus-
forskning i Sverige, forskning.no, utrop.no, Universitetsforlaget, Norsk digital læringsarena 
(NDLA), Arbeiderbevegelses arkiv og bibliotek.

Samarbeidspartnere i 2018:



Kildens styre og interimråd

Styret hadde følgende medlemmer: 
• Beret Bråten, Helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus (leder)
• Ann Therese Lotherington, Kvinnforsk, UiT Norges arktiske universitet (nestleder)
• Knut Dørum, Universitetet i Agder
• Dag Ellingsen, AFI OsloMet – Storbyuniversitetet/Politihøgskolen
• Thomas Moe Skjølsvold, NTNU
• Lene Nilsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet (vara)
• Reinert Skumsnes, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (vara)
• Astrid Synnes, NMBU (vara) 
Observatører: Lise Christensen, Forskningsrådet, og Kristin Aukland, ansattrepresentant Kilden 
kjønnsforskning.no.

Styret avholdt ett møte og behandlet 10 saker.
Fra 2. mai fortsatte Knut Dørum, Dag Ellingsen, Lene Nilsen og Reinert Skumsnes i et interim-
råd. Interimrådet avholdt to møter.

Kilden kjønnsforskning.no
Postboks 564
1327 Lysaker

post@kilden.forskningsradet.no
www.kjønnsforskning.no

@kjonnsforskning


