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Årsrapport 2016 

Forord 

Kilden har lenge hatt lyst til å ha en mer forskningspolitisk rolle. For å få det til måtte vedtektene revideres, og 
sommeren 2016 ble nye vedtekter vedtatt. Der vi før skulle være tjenesteytende over for 
kjønnsforskningsmiljøene, skal vi nå fremme kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiver. 
Utfordringen for oss framover blir hvordan dette skal gjøres, hvilken plass vi skal ta og hvilke oppgaver vi skal 
påta oss. Slik vi forstår mandatet, skal Kilden ha en fagstrategisk rolle. Den rollen må utvikles, og i dialog med 
kjønnsforskningsmiljøene.  

En av fjorårets ambisjoner var å arbeide mer systematisk med utviklingen av eksterne prosjekter. Det fikk vi til. 
Rett før jul kom flere gladmeldinger. Sammen med Agenda Magasin søkte vi midler fra Fritt Ord til å lage 
podcast. Midler fikk vi! Vi søkte Sanitetskvinnene om midler til et forprosjekt med overskriften 
Kvinnehelseportalen.no. Vi ønsker å utvikle et nettsted som tar utgangspunkt i forskning på kvinners helse og 
formidle dette til allmennheten. Søknaden ble innvilget og forprosjektet vil pågå i 2017. Kilden har vært aktivt 
deltakende i et nettverk finansiert av EU-kommisjonen, et såkalt ERA-nett med tittelen Promoting gender 
equality in research institutions and integrating the gender dimension in the research content (GENDER-NET). 
Dette samarbeidet ble avsluttet i 2016. Som en oppfølging av dette prosjektet lyste EU-kommisjonen ut midler i 
2016, til et såkalt Co-fund. Kilden var aktive i utviklingen av søknaden og skal ha en rolle i dette femårige 
prosjektet. Rett før jul kom beskjeden – søknaden ble innvilget. Arbeidet begynner en gang i 2017. 

Eksterne prosjekter er en viktig del av Kildens portefølje. Ikke bare utvider det vårt repertoar, det styrker også 
kunnskapen vår. Siden 2005 har vi utviklet og driftet nettstedet til Komite for kjønnsbalanse og mangfold i 
forskning. Nettstedet, kifinfo.no, har gjennomgått store endringer i 2016. Ny design og publiseringsløsning er 
på plass. I vårt nye mandat står det nå at vi skal arbeide med kjønnsbalanse og mangfold i forskning.  

I 2015 ble Kilden medlem i Fagpressen, og i løpet av 2016 har vi utviklet gode interne rutiner for det 
redaksjonelle arbeidet. Vi har bestrebet oss på å skrive flere flerkildesaker og ikke minst å forsøke å utvide 
repertoaret for hva vi skriver om. Vi er opptatt av forskningsresultatene og bruken av forskningen, og vi er 
opptatt av å få fram forskningspolitiske spørsmål som har relevans for kjønnsforskningen. Jeg håper leserne 
våre setter pris på dette. 

 

Linda Marie Rustad  

direktør 
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Innholdsfortegnelse 

Kildens mest leste nyhetssaker i 2016 

Kilden kjønnsforskning.no overvåker nett-trafikken vår med Google Analytics. Dette er de ti mest 
leste nyhetssakene i 2016 (antall sidevisninger er fra januar-desember 2016):  

1. På barrikadene med ultralyd for kvinners hjerter 

Da Eva Gerdts møtte sitt første ultralydapparat, var det kjærlighet ved første blikk. I dag er 
hun verdensledende på feltet, med kvinnehjerter som sin spesialitet. Men hun må fortsatt 
kjempe om plass, penger og synlighet. (4158 sidevisninger)  

2. Hvorfor er vi så besatt av flinke piker? 

Jenter som presterer høyt, har ambisjoner og får psykiske problemer, kategoriseres gjerne 
som for flinke. Men flink pike-syndromet er verken en klinisk diagnose eller et etablert 
fagbegrep. Hva er greia med de flinke pikene? (3288 sidevisninger) 

3. Psykologen med kjønnsbrillene 

Få ting vekker så sterke følelser hos folk som det som har med kjønn å gjøre. 
Psykologiprofessor og kjønnsforsker Hanne Haavind (70) har brukt sitt yrkesliv til å se 
nærmere på hvorfor. (2766 sidevisninger) 

4. Gutter mest utsatt for skjult mobbing 

Da HiOA-forskerne undersøkte mobbeproblematikk ved 20 skoler, fikk de høre at det store 
problemet var jentedrama. Men funnene deres fortalte en helt annet historie. (2336 
sidevisninger) 

5. Oppdrar sønnene til bedre menn, så døtrene skal få mer likestilte liv 

Norsk-pakistanske mødre som ikke har fått levd ut egne ambisjoner i arbeidslivet, vil noe annet 
for døtrene sine. Det preger særlig måten de oppdrar sønnene sine på. (1927 sidevisninger) 

6. Klar sammenheng mellom sexting og kjærestevold 

Unge som sender digitale seksuelle meldinger, er langt oftere utsatt for vold i 
kjæresterelasjoner enn andre. (1755 sidevisninger) 

7. Snakk om privilegier 

Er det mulig å ta inn over seg de privilegiene du nyter på bekostning av andre, uten å lukke 
øynene eller ønske å flykte? spør Thomas Walle. (1681 sidevisninger) 

http://kjonnsforskning.no/nb/2016/02/pa-barrikadene-med-ultralyden-for-kvinners-hjerter
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/02/hvorfor-er-vi-sa-besatt-av-flinke-piker
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/01/psykologen-med-kjonnsbrillene
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/08/gutter-mest-utsatt-skjult-mobbing
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/04/oppdrar-s%C3%B8nnene-til-bedre-menn-s%C3%A5-d%C3%B8trene-skal-f%C3%A5-mer-likestilte-liv
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/07/klar-sammenheng-mellom-sexting-og-kjaerestevold
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/06/snakk-om-privilegier
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8. Dansk adopsjonsforsker til Stavanger 

Født i Korea, oppvokst i Danmark og nettopp flyttet til Norge. Lene Myong er opptatt av flere 
former for ulikheter enn kjønn. (1486 sidevisninger) 

9. Trosfrihet viktigere enn kvinners rettigheter 

Diskrimineringslovgivningen står sterkere enn noensinne. Allikevel er religion- og trosfrihet 
fortsatt viktigere enn kvinners rettigheter i Norge, ifølge ny doktorgrad. (1411 sidevisninger)  

10. Høye emosjonelle krav gir økt sykefravær 

Arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, har økt risiko for sykefravær. (1167 
sidevisninger)  
 

Kildens mest leste nyhetssaker på engelsk i 2016 

1. Clear link between sexting and intimate partner violence 
 
Teenagers who send digital messages with sexual contents are far more exposed to violence 
in love relationships than others. (574 sidevisninger) 
 

2. Taking back the body with new clitoris 
 
In Sweden, circumcised women are offered a new kind of operation. But it is yet unknown 
how well it works. (337 sidevisninger) 
 

3. Why are we so obsessed with good girls? 
 
Girls who perform well, have high ambitions, and eventually get psychological problems are 
often characterised as too good. However, the good girl syndrome is neither a clinical 
diagnosis nor an established academic term. What is it with the good girls? 
(330 sidevisninger) 
 

4. Violence puts women in their place 
In order to say anything about gender and violence – apart from counting the number of 
men and women who abuse or are being abused – we need to look at the meaning behind 
the violence, according to the Norwegian researcher Hilde Jakobsen. 
(317 sidevisninger) 
 

5. The dress is challenging the suit as the ultimate power outfit 
Well-respected female leaders in Norway dress in a traditionally feminine way. This may 
change the way we perceive feminine signs and symbols, according to researchers. 
(274 sidevisninger) 

http://kjonnsforskning.no/nb/2016/05/dansk-adopsjonsforsker-til-stavanger
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/02/trosfrihet-viktigere-enn-kvinners-rettigheter
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/12/emosjonelle-krav-gir-okt-sykefravaer
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Nyhetsmagasinet  

Som følge av Kildens nye mandat har vi i større grad enn tidligere søkt å sette forskningene inn i en 
kontekst, og å inkludere brukerne av forskningen. Samarbeidet med Fagpressen har fortsatt, og vi har 
hatt økt fokus på flerkildesaker og riktig merking, i tråd med Vær Varsom-plakaten. Leder av 
Fagpressen, Elin Floberghagen, innledet på et stabsmøte 31. oktober om Fagpressens rolle, 
viktigheten av merking og forholdet mellom informasjon og redaksjonelt stoff. Floberghagens 
tilbakemelding var at Kilden håndterer dette på en god måte.  

Vi har også inngått et samarbeid med Masterbloggen.no, en nettside som publiserer blogginnlegg fra 
masterstudenter om deres egen forskning. Vi har vurdert fem innlegg som relevante tematisk, fire av 
disse ble etter en kvalitetsvurdering republisert i vårt nyhetsmagasin. Da vi innledet samarbeidet 
hadde vi en noe større forventning til antall relevante innlegg som vi kunne republisere, enn det som 
ble tilfellet. 

I 2016 publiserte vi 94 nyhetssaker om kjønnsforskning, forskning med kjønnsperspektiv og 
forskningspolitikk. Dette er en tydelig økning fra tidligere år. Vi ser det som et resultat av nye rutiner 
og systematisk arbeid med nyhetsproduksjon og republisering. I tillegg har vår debattserie, der 
kjønnsforskere skriver om aktualiteter i samtiden, har vært en suksess, med høye lesertall og mye 
engasjement i sosiale medier.  

2016: 94 nyhetssaker 

2015: 69 nyhetssaker 

2014: 85 nyhetssaker 

Av de 94 artiklene ble 55 skrevet av nyhetsmagasinets forskningsjournalister. Tolv artikler ble skrevet 
av frilansere (mot 13 i 2015 og 7 i 2014). I tillegg har vi republisert ti aktuelle artikler, inkludert 3 fra 
Kifinfo.no og åtte debattinnlegg fra en rekke medier. Vår egen debattserie har i tillegg bestått av ni 
inviterte debattinnlegg. Dette har gitt oss et større stofftilfang enn egenproduksjon har tillatt.  

Også i 2016 har andre medier republisert våre saker. Vi inngikk en avtale med Agendamagasin som 
har republisert en rekke eldre og nyere saker. I tillegg har vi blitt gjengitt, nevnt eller tillenket i en 
rekke medier, fra NRK til Fiskeribladet Fiskaren.  

Vi har også benyttet merkedager til å promotere eldre aktuelle artikler, ettersom vi ser at mange av 
våre artikler har lang levetid.  

Kilden kjønnsforskning.no på forskning.no 

Som følge av vår inntreden i Fagpressen, endret vi vårt samarbeid med Forskning.no 1. april. Vi er 
ikke lenger medlem, men er redaksjonell samarbeidspartner. Dette innebærer at vi sender artikler til 
forskning.no, og at de selv velger ut artikler de ønsker å republisere. Forskning.no har siden 
endringen republisert 17 av våre artikler.  

Videreutvikling av nettsidene 

I Kildens strategi for perioden 2015–2019 står det at Kildens legitimitet og profesjonalitet er tett 
forbundet med hvordan vi framstår på nett. Kilden har i 2016 fortsatt arbeidet med nye nettsider, 
ikke minst for å øke brukervennligheten. Vi har forbedret søkemuligheter og lagt inn temaord i 
sakene, slik at lesere enkelt kan finne frem til mer stoff om et emne som opptar dem. Vi har også 

http://kilden/
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laget en egen alfabetisk side med oversikt over emnene, og tydeliggjort emnene i en egen boks på 
forsiden. Arkivet over nyhetssaker er nå oppdatert tilbake til 2008. 

Brukerstatistikk Kildens nettsider 

 

Kjønnsforskning.no 

Totalt antall sidevisninger for kjønnsforskning.no i 2016 var 263 719. I gjennomsnitt innebærer dette 
over 21 000 sidevisninger i måneden. Tilsvarende tall for 2015 er 18 000 sidevisninger i måneden. 
Grunner til denne økningen kan være at flere følger oss på facebook, og at vi har hatt en jevnere 
nyhetsproduksjon og økning i tilstrømning av saker til nyhetsmagasinet.  

I realiteten er det stor variasjon mellom månedene, og antall sidevisninger påvirkes av flere forhold 
som publiseringer i nyhetsmagasinet, republisering av våre saker og lenker til våre saker i andre 
medier. I ferier har vi jevnt over langt færre sidevisninger, for eksempel i juli hadde vi kun 8574 
sidevisninger.  

I tillegg til nyhetsmagasinet, ser vi at informasjonssidene er godt besøkt. En populær side på 
kjønnsforskning.no er Om Kilden, som har fått 1717 sidevisninger. Også siden Om kjønnsforskning er 
en hyppig brukt side med 1776 sidevisninger, noe som viser at Kildens nettsider benyttes av dem 
som ønsker informasjon om fagfeltet. Også Hva skjer og Tidsskriftet er blant Kildens mest besøkte 
sider. 

Vi får flest lesere via Google som troner på toppen med 40 prosent. Facebook kommer på andreplass 
og står for om lag 31 prosent av trafikken. 14,4 prosent kommer direkte til siden. Twitter på sin side 
står for 2,26 prosent av trafikken til kjønnsforskning.no, nyhetsbrevet for 2,87 prosent.  

En av de aller mest populære sidene på kjønnsforskning.no er "De fem hersketeknikkene". Den 
norske siden har 10 277 sidevisninger i 2016, og med dette den mest besøkte siden, bortsett fra 
forsiden. I tillegg har den svenske siden 4404 sidevisninger, og dermed på fjerde plass over mest 
besøkte sider. Den engelske siden har 2269 sidevisninger, og den spanske har 763 besøk.  

Andre nettsider 

Kildens prosjekter er også godt besøkte. Kampdager.no hadde samlet 33 344 sidevisninger i 2016. 
Kvinnehistorie.no hadde totalt 10201 sidevisninger. Stemmerett.no hadde 16086 visninger, og Alma 
Maters døtre 1225.  

Statistikk fra forskning.no 

Det at vi nå har inngått et redaksjonelt samarbeid med forskning.no betyr i praksis at de ikke lenger 
har den samme forpliktelse til å republisere våre saker. Dette har ført til en nedgang i antall saker 
som er publisert. Leserstatistikken vi har fått fra forskning.no, viser også en nedgang. Hva denne 
nedgangen skyldes er vanskelig å si.   
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GenderKalenderN  

Kilden samarbeider med sju enheter i fire nordiske land om å legge ulike aktiviteter inn i en felles 
portal. Kildens bidrag er primært å legge inn norske aktiviteter fordelt på arrangementer, call for 
papers til konferanser og tidsskrifter, relevante stillinger for kjønns- og likestillingsfeltet (GenderJob) 

Tittel 
 Antall 

visninger     

   nå  Etter 14 dager 

Pappakurs gir innsatte nye perspektiver 
                

443  
 Flere kvinnelige professorer med innvandrerbakgrunn enn 

norske 
                

748  
 

Fiskekvoter inn, kvinner ut 
                

374           421  

Bestemmer selv med selfie            1058        1 179  

Dårlige parforhold og syke barn 
                

447           505  

Regjeringens nye handlingsplan for likestilling får skryt av 
kjønnsforskere 

                
370           425  

– Taushet om kjønn i forskning på urfolk 
                

908           964  

Døtre får ikke lede bedriften 
                

421           498  

Lite spillerom i fotballen 
                

638           741  

Bør flere menn bli jordmor? 
              

1175        1 319  

Misjon ga kvinner en annen mulighet i livet 
                

536           594  

Mener feminismen har gått for langt 
              

1678        1 846  

Vold holder kvinner på plass 
                

847           939  

Fra trolldom til barnedrap: Utilregnelighetens historie 
                

998        1 153  

Parer seg med flere hanner for å sikre ungene 
                

572           629  

Tar utdanning mot oddsene og velger utradisjonelt 
                

493           551  

– Vi har ikke fått til så mye som jeg hadde håpet 
                

237           265  

Slik oppdrar norsk-pakistanske mødre sønnene sine              5436        6 092  

Slik hadde de første politikvinnene det 
              

1086        1 256  
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samt finansiering (GenderFund). Det er NIKK som koordinerer arbeidet. I tillegg koordinerer NIKK 
facebooksiden Genderjob, hvor de deler utvalgte ledige stillinger.  

Ut fra denne felles nordiske portalen velger Kilden ut hvilke arrangementer og call for papers som 
skal inn i Kildens egen kalender. Alle stillingsutlysninger og finansieringsutlysninger feedes direkte til 
Kildens sider for dette, lokalisert under "Hva skjer".  

Arrangementer 

I 2016 ble det lagt inn 194 primært norske arrangementer av Kilden i GenderKalenderN (177 i 2015 
og 145 i 2014). Det ble totalt publisert 223 arrangementer (183 i 2015) i Kildens kalender. En grunn til 
denne økningen er at vi i større grad enn tidligere publiserer likestillingspolitiske seminarer arrangert 
av ulike organisasjoner, men som har forskere på programmet. Vi har også inkludert flere 
utenlandske arrangementer vi anser som relevante for norske kjønnsforskningsmiljøer. 

Call for papers 

I 2016 ble det publisert 97 Call for papers i GenderKalenderN, 22 av disse av Kilden (totalt 64 i 2015, 
hvorav 14 av Kilden).  

GenderJob og GenderFund 

I 2016 la Kilden ut 36 stillinger i GenderJob (8 i 2015) og 9 utlysninger i GenderFund (7 i 2015). Totalt 
ble det lagt ut 235 stillinger i GenderJob (143 i 2015), og 34 finansieringsutlysninger i GenderFund (33 
i 2014). 

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. 156 publikasjoner ble lagt ut i 2016 (168 i 2015). 

Doktorgradsavhandlinger 

Avhandlingene vi har oversikt over, samles på en egen samleside, der også våre nyhetsartikler om 
slike avhandlinger finnes. Det ble i 2016 registrert 39 doktoravhandlinger (under nye publikasjoner 
pluss nyhetsartikler tagget med "Doktoravhandlinger"), sammenlignet med 41 i 2015.  

Engelskspråklige nettsider  

Samlet hadde de engelske nettsidene til Kilden 27 240 visninger i 2016. 

Det er et mål å øke antall oversettelser i strategiperioden. Til sammen ble det publisert 37 
nyhetssaker på engelsk i 2016 (32 i 2015). Disse artiklene ble også formidlet gjennom webportalen 
Gender in Norway. (Les mer om http://gender.no nedenfor.)  

Vi publiserte 20 engelske nyheter på ScienceNordic i 2016 (25 i 2015). ScienceNordic er etablert av 
forskning.no og videnskab.dk og formidler forskningsnyheter på engelsk fra de nordiske landene. 
Science Nordic gjøres oppmerksom på alle Kildens engelskspråklige artikler, men prioriterer selv 
blant disse.  

http://gender.no/
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I tillegg formidler Kilden 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. 75 publikasjoner ble lagt ut i 2016 (80 i 2015).  

For enklere å kunne promotere nettstedet vårt blant engelsktalende kontakter, har vi kjøpt domenet 
www.genderresearch.no og viderelenket dette til Kildens engelske nettsider. 

Kildens engelske sider besøkes fra mange land. Topp ti i 2016: Norge, USA, Storbritannia, Sverige, 
Canada, Tyskland, Australia, India, Kina og Spania. Trafikken til sidene skjer hovedsakelig via google-
søk, men Facebook (2351 visninger), twitter (1160 visninger) og det engelskspråklige nyhetsbrevet 
(1041 visninger) er også viktige for å lede lesere til nettsidene.  

Kommunikasjon på flere plattformer 

Kilden får en rekke henvendelser fra forskere, studenter, journalister og andre private og statlige 
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.  

Facebook 

Antall følgere på Facebook har økt betydelig (2354 i 2016, 1616 i 2015).  

29. januar ble det opprettet en engelsk facebookkonto, den oppnådde 345 følgere i løpet av 2016. 
Her er det mye å gå på når det gjelder å nå internasjonale lesere.  

Twitter 

Også på twitter øker antall følgere. Kildens norske konto @kjonnsforskning (1430 i 2016, 1202 i 
2015), Kildens engelske konto @genderresearch (617 i 2016, 389 i 2015), og direktørens konto 
@LRustad (977 i 2016, 695 i 2015) har alle fått flere følgere i løpet av året. 

Nyhetsbrev 

Kilden opprettholder som tidligere år antall abonnenter på nyhetsbrevet (1692 i 2016, 1725 i 2015). 
Abonnementstallet for det engelske nyhetsbrevet fortsetter å øke (377 i 2016, 329 i 2015). Det 
engelske nyhetsbrevet distribueres til nærmere 60 land. Det at antallet opprettholdes parallelt med 
at flere følger oss på sosiale medier er vi godt fornøyde med. 

Andre plattformer 

Kilden søkte i 2016 Fritt Ord om midler til å kommunisere forskning via podcast, som er en helt ny 
plattform for Kilden. Prosjektet settes i gang i 2017. 

Kildens arrangementer 

I 2016 arrangerte Kilden fire seminarer i samarbeid med andre aktører. Vi har fått gode 
tilbakemeldinger på dette initiativet og anser dette som en ny og spennende aktivitet for Kilden. 

Seminar om Tidsskrift for kjønnsforskning 

http://www.genderresearch.no/
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Sammen med Kvinnforsk UiT, arrangerte vi et seminar i forbindelse med lansering av første nummer 
av Tidsskrift for kjønnsforskning 2016 og NORA. Bakgrunnen for samarbeidet var at begge 
redaktørene for Tidsskrift for kjønnsforskning hadde tilhold ved UiT og NORA redaksjonen er lagt til 
Kvinnforsk. Seminaret ble avholdt i ved UiT, 4. februar. Det deltok ca 50 personer. 

Seminar for en delegasjon fra Sør-Korea 

Kilden ble kontaktet av en delegasjon fra Sør-Korea med anmodning om å arrangere et seminar om 
forskning på norsk likestillingspolitikk. På denne bakgrunn arrangerte vi seminaret Norwegian-Korean 
on gender equality policy for en delegasjon på 22 personer fra Sør-Korea 10. juni. Det var foredrag fra 
to koreanske forskere og to norske forskere (Thomas Walle fra Folkemuseet og Ragni Hege Kitterød 
fra ISF), samt tid til diskusjon og erfaringsutveksling.  

Likestilling – alles ansvar hvem tar jobben  

Sammen med Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, arrangerte vi et seminar om likestilling 
på Arendalsuka 16. august 2016. Vi inviterte to innledere fra Sverige, Malin Rönnblom og Ann-
Charlott Callerstig. Debatten tok utgangpunkt i boka Feminism som byråkrati, av de svenske 
forskerne Malin Rönnblom og Kerstin Alnebratt, og ble ledet av styrelederen vår, Beret Braaten. I 
panelet satt Rönnblom, Callerstig, likestillingsombudet Hanne Bjurstrøm, Helga Eggebø, forsker ved 
KUN, Ella Ghosh, seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet og Bjørn Lescher-Nuland, 
avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det deltok ca 100 personer. 

Ferdig forska-Kjønnsbalanse i akademia, hva vet vi? 

Dette seminaret var et samarbeid mellom BALANSEprogrammet i Forskningsrådet, Kif-komiteen og 
Kilden. Arrangementet ble avholdt på MESH, i Oslo 14.desember. Fem innledere la frem forskning og 
argumentasjon knytta til kjønnsbalanse i forskning, og arrangørene. Det var 50-60 deltagere på 
arrangementet. I tillegg ble arrangementet streamet. Ca 200 personer har sett opptaket av 
arrangementet. Kilden var ansvarlige for markedsføring av arrangementet på forhånd, via nettsider 
og sosiale medier. I tillegg deltok Kilden under arrangementet, og tvitret og delte livestream på 
sosiale medier.  

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 2016 var det imidlertid kun åpne numre, med nr. 
3–4 som et dobbeltnummer. I 2016 ble det publisert 12 fagfellevurderte artikler. I tillegg ble sju 
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.  

Styret fortsatte diskusjonen om organiseringen av tidsskriftets redaksjon. Perioden for redaktørene 
gikk ut i 2016, og det ble inngått avtaler med nye redaktører for perioden 2017–2018. Det ble også 
oppnevnt et nytt redaksjonsråd på åtte medlemmer for den samme perioden. 

Årets artikkel 



Årsrapport Kilden, kjønnsforskning.no 2016 

 

10 

 

«Grønn likestilling: Miljøpartiet De Grønne og mulighetene for en grønn likestillingspolitikk» av 

professor Agnes Bolsø og førsteamanuensis Stine H. Bang Svendsen, begge fra NTNU, ble i 2016 kåret 

til Årets artikkel 2015. 

 Juryen besto av:  

 Elisabet Ljunggren, professor i organisasjon og ledelse ved Nord Universitet 

 Lene Myong, professor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i 

Stavanger og faglig leder i Nettverk for kjønnsforskning  

 Reinert Skumsnes, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo  

 

Abonnementstall for tidsskriftet 

 Totalt Betalende  Bytte-
/gratis 

idunnlisens, 
antall 
nedlastninger 

Enkeltkjøp 
Idunn 

E-abb. 
institusjon  

 

2016 200 170 30 10 550 74 artikler og 
2 pdf av hefte 

8 

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

7 

2014 292 242 50 21 774 20  

 

* Ifølge Universitetsforlaget viste statistikken fra Idunn i 2015 at alle tidsskrift hadde lavere 
nedlastningstall enn tidligere. Årsaken var en grundig gjennomgang av tidligere statistikk, som viste 
en overrapportering.  

Tidsskrift for kjønnsforskning hadde ved utgangen av 2016 totalt 170 betalende abonnenter (218 i 
2015). 80 av disse fikk tidsskriftet gjennom sitt medlemskap i Forening for kjønnsforskning i Norge 
(105 i 2015). 

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 2016 utviklet flere nye prosjekter. Utviklingen 
av prosjekter innebærer å se muligheter og samarbeidsflater med andre aktører. I 2016 hadde vi 
ressurser til å styrke dette arbeidet. Det ga konkrete resultater. 

Det største prosjektet som ble utviklet i 2016, var en søknad i samarbeid med Sanitetskvinnene om et 
ettårig forprosjekt til å bygge en portal for kvinne- og kjønnsperspektiver på helse. Prosjektet 
finansieres hovedsakelig av Sanitetskvinnene, men med delfinansiering av Kilden. I forprosjektet skal 
vi kartlegge forskning og antyde kunnskapshull på utvalgte områder, som skal bidra til å bygge 
fundament for en nettportal som dokumenterer, systematiserer og formidler norsk medisin- og 
helseforskning om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. I forprosjektet vil vi også vurdere 
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forskjellige tekniske løsninger for å sikre brukervennlighet og god design på nettportalen. I tillegg vil 
vi vurdere ulike organisasjonsformer med tanke på videre utvikling og drift av portalen, inkludert 
framtidig eier- og styringsstruktur og finansieringskilder.  

Vi sendte inn to søknader til Fritt Ord i 2016. Den ene søknaden ble utarbeidet i samarbeid med 
Agenda Magasin, og besto i å lage en serie podcast med bakgrunn i likestillingsutfordringene som 
inngikk i Bejingplattformen. Vi søkte om 270 000 og fikk tildelt 90 000 kroner. Prosjektet omfang 
reduseres derfor tilsvarende. Også her bidrar Kilden med en egenandel. Oppstart skjer i 2017. 

Vi søkte også Fritt Ord om midler til undersøkende journalistikk på feltet kjønnsperspektiver i 
forskning. Søknaden ble dessverre ikke innvilget.  

Ett av de større prosjektene som ble utviklet i 2015, var å bistå i koordineringen av 
likestillingsmidlene i EØS-samarbeidet. Blant annet skulle det bygges et nettsted og arrangeres 
fysiske møteplasser (workshoper, konferanser). Flere norske aktører, som Forskningsrådet, Bufdir, 
LDO, Krisesentersekretariatet og Helsedirektoratet, ga gode tilbakemeldinger og støttet ideen. 
Prosjektet er formulert som et samarbeid mellom LDO og Kilden, og det var flere møter i løpet av 
2016. Innen utgangen av 2016 var det ennå ikke tatt stilling til hvorvidt prosjektet iverksettes. 

 

Oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 

Kifinfo.no 

På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet, utvikler og drifter Kilden nettstedet www.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 samtidig endret fra Ressursbank for likestilling i forskning til 
kifinfo.no.  

Den store satsingen i 2016 var omlegging og lansering av nye nettsider. Vi beholdt nettadressa 
www.kifinfo.no, men fikk et nytt publiseringssystem og nytt design. Vi forsterket innsatsen på sosiale 
medier, spesielt rundt og etter lansering av nye nettsider, men også knyttet opp mot Kif-komiteens 
arrangementer og engasjement. 

I 2016 skrev vi totalt 31 nyhetssaker. Av disse var 13 om kjønnsbalanse i forskning, 8 om etnisk 
mangfold, 2 om både kjønn og mangfold og 8 om kjønns- og mangfoldsperspektiver. 

18 av nyhetssakene ble oversatt til engelsk.  

I 2016 har vi gjennomgått institusjonenes handlingsplaner for likestilling og mangfold. Oversikten 
over hvilke universiteter og høgskoler som har gjeldende planer ble oppdatert, og Kif-komiteen 
brukte dette til å henvende seg til UH-institusjoner uten gjeldende planer.  

For mer detaljert årsrapportering for 2016, se egen årsrapport for kifinfo.no. 

Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold 

I 2016 fikk Kilden i oppdrag av Kif-komiteen å utarbeide en veileder for å ivareta og styrke arbeidet 
med likestilling og mangfold i omstillingsprosesser i forskningssektoren. Arbeidet ble påbegynt i juni 
og veilederen var ferdig i november. Den fikk navnet Omstilling i forskningssektoren – en veileder for 
likestilling og mangfold. Den er tilgjengelig både elektronisk og som papirbrosjyre. Kilden har også 

http://www.kifinfo.no/
http://www.kifinfo.no/
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fått i oppdrag å oversette veilederen til engelsk. Den engelske versjonen blir ferdig i begynnelsen av 
2017. 

 

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. I oktober 2016 ble det 
avholdt et partnermøte der forankring og finansiering var tema, i tillegg til behovet for å oppdatere 
nettsidene. Vi hadde også egne møter med SSB og LDO for å styrke samarbeidet når det gjelder 
innholdsproduksjon til portalen. 

Usikker finansiering og forankring av portalen førte til en diskusjon i Kildens styre i styremøtet 16. 
desember.  

Av andre aktiviteter i 2016 ble arbeidet, som har pågått siden 2014, med å oppdatere innholdet på 
siden, ferdigstilt. 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 2016 
har vi derfor fokusert ressursene i arbeidet med å legge inn nyhetssaker, oppdatere noe av det 
statiske innholdet, samt styrke kontakten med partnerne.  

Totalt lenket Kilden opp 140 nyhetssaker i nettportalens nyhetsspalte i 2016 (113 i 2015). 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. Nettsidene 
ligger i seksjonen "Om kjønnsforskning"/"About gender research".  

Oppdrag for Forskningsrådet 

I 2016 hadde Kilden to oppdrag fra Forskningsrådet ved siden av grunnoppdraget. 

Bidra inn i europeiske nettverk på områdene kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning 

Forskningsrådet var partner i ERA-nettet GENDER-NET (http://www.gender-net.eu/), som både så på 
kjønnsbalanse i forskningssektoren og kjønnsperspektiver i forskningens innhold. I 2016 var Kilden 
tilknyttet prosjektet primært for å bistå med kompetanse på den delen av prosjektet som handler om 
kjønn i forskningens innhold. I tillegg bidro vi i utarbeidelsen av en synteserapport som sammenstiller 
arbeidet som ble gjort når det gjelder utarbeidelse av indikatorer og nasjonale tiltak for å endre 
institusjonelle strukturer for å bedre kjønnsbalansen i forskningen 
(http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/rapporter/Rapport_Gender-net_2-8-
v3.pdf). GENDER-NET ble avsluttet i 2016. 

http://gender.no/
http://www.kjonnsforskningsforeningen.no/
http://www.gender-net.eu/
http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/rapporter/Rapport_Gender-net_2-8-v3.pdf
http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/rapporter/Rapport_Gender-net_2-8-v3.pdf
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Som en oppfølging av arbeidet som ble gjort i GENDER-NET utlyste EU-kommisjonen et Co-fund. 
Kilden bidro, sammen med Forskningsrådet, aktivt i utarbeidelsen av søknaden. Søknaden ble 
innvilget og det er ventet oppstart i løpet av 2017.  

Formidling av prosjekter for BALANSEprogrammet 

Kilden har hatt i oppdrag å intervjue prosjektlederne for programmets nettside, samt å bidra med 
innspill til kommunikasjon og formidling av programmet. Prosjektet fortsetter inn i 2017. 

Andre oppdrag 

Kilden har holdt halvdags seminar om forskningsformidling for BALANSE-programmet ved UiS. 

Deltakelse 

Deltakelse på utvalgte konferanser og seminarer: 

 FAFO-seminar, Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?, Oslo 8. mars. Linda Marie 
Rustad og Ingrid Synnøve Torp deltok.     

 Gender-NET, strategic seminar, Brussel, 21.-22. april. Linda Marie Rustad og Ingrid Synnøve 
Torp deltok.  

 Konferansen Strukturreformen i UH-sektoren: Lovende for likestilling?, Trondheim 6. juni. 
Kristin Aukland, Linda Marie Rustad og Anne Winsnes Rødland deltok. 

 DIANA-konferanse i Bodø, om kvinner og entreprenørskap, 12–14. juni. Linda Marie Rustad 
og Susanne Dietrichson deltok. 

 Forskingsrådets workshop - Kjønnsperspektiver i Horisont 2020, Oslo 31. august. Ingrid 
Synnøve Torp deltok.  

 European Conference on Gender Equality in higher education, 12.–14. September i Paris. 
Linda Marie Rustad, Kristin Aukland og Susanne Dietrichson deltok. 

 Forskingsrådets konferanse om samfunnssikkerhet, terrorisme og kjønn, Oslo 21. september, 
Ingrid Synnøve Torp deltok. 

 Nasjonalt kontaktmøte i Bergen, 22. september. Linda Marie Rustad, Mari Lilleslåtten og 
Susanne Dietrichson deltok. 

 Natinell konferens for genusforskning, Linköping 23–25. november. Linda Marie Rustad og 
Susanne Dietrichson deltok. 
 

 Utvalgte nettverk, råd og utvalg Kilden deltar i: 

 Møte i NING-nettverket 19.–20. mai i Helsinki, Finland. Anne Winsnes Rødland og Ingrid 
Synnøve Torp deltok. 

 
Samarbeid – møter med ulike aktører 
I løpet av 2016 har vi tatt en rekke initiativ overfor potensielle samabeidspartnere. Dette gjelder for 
eksempel og Sanitetskvinnene, Likestillings- og diskrimineringsombudet, InnovasjonNorge, Norad, 
Bufdir og Agenda Magasin.  
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Medarbeidere og styre 

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 ansvarlig for kifinfo 

 Ida Irene Bergstrøm, rådgiver, jobber som forskningsjournalist, og har ansvar for web og 
sosiale medier (i permisjon fra 14. april)  

 Susanne Dietrichson, seniorrådgiver, jobber som forskningsjournalist (tiltro 1.mai) 
 
Prosjektansatte, vikarer og redaktører  

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

 Ingrid Synnøve Torp, vikar i 100 % fra 1.mars og ut året. 

 Eivor Mæland vikar i 80 % fra 1.januar til 12. februar. 

 Mari Lilleslåtten, vikar i 100 % stilling fra 24.mai og ut året. 

 Ellen Sandum, midlertidig tilsatt i 100 % fra 1. januar til 7.oktober. 

Frilansere  

 Ida Roland Birkvad – 4 saker 

 Siri Lindstad – 5 saker  

 Åshild Lappegård Lahn – 2 saker 

 Ingrid Kvamme Fredriksen – 1 sak  

Kurs og internseminarer 

 Kilden har hatt et kurs for medarbeiderne på Kilden i bruk av google analytics. 

 Fagpressen ved Eli Floberghagen holdt innlegg for oss om merking av saker, og vi fikk en 
gjennomgang av og tilbakemelding på praksis vedrørende republisering av saker. 
Floberghagens tilbakemelding var at Kilden håndterer dette på en god måte i dag. 

 Det ble avholdt et strategiseminar 11.mai på Sem gjestegård. Beret Bråten og Dag Ellingsen 
deltok fra styret, fra Norges forskningsråd deltok divisjonsdirektør Jesper Simonsen. På 
strategiseminaret innledet Bråten om Kildens historikk, Rustad ga en status på oppfølgingen 
av strategien, mens Simonsen innledet om Forskningsrådets forventninger til Kilden. Deretter 
var det inndeling i grupper og diskusjon for å få fram innspill til framtidige aktiviteter. Disse 
har videre blitt integrert i aktivitetsplan for 2017.  

 Vi avsluttet 2016 med et internseminar der vi inviterte forskerne Janne Bromseth og Kari 
Solbrække til å innlede til en diskusjon om hvordan Kilden kan fremme kjønnsperspektiver i 
forskning på en normkritisk måte.  

Kildens styre 

Styret har hatt følgende medlemmer: 

Beret Bråten, forsker FAFO (leder) 
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Wencke Muhleisen, professor, frittgående forsker (nestleder) 
Ann-Therese Lotherington professor og leder av Kvinnforsk Norges arktiske universitet 
Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Martin Toft, ansvarlig redaktør Universitas Universitetet i Oslo 
 
Varamedlemmer: 
Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet 
Fredrik Arthur, likestillingsrådgiver Utenriksdepartementet 
Astrid Synnes, førsteamanuensis NMBU 
 
Observatører: 
Lise Christensen, spesialrådgiver Forskningsrådet 
Toril Enger, ansatterepresentant Kilden kjønnsforskning.no 

Styret hadde i avholdt tre møter og behandlet i alt 26 saker.  

Målform 

Som statlig virksomhet er Kilden underlagt regelen om at ingen av målformene skal bli representert 
med mindre enn 25 prosent. 3,4 prosent av Kildens nyhetssaker ble skrevet på nynorsk, mot 36 
prosent i 2015. Denne nedgangen skyldes at forskningsjournalisten som skrev på nynorsk har sluttet.  

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 2016 var en støtte til XX. 

Likestilling, mangfold og HMS-arbeid 

Likestilling og mangfold: 

I 2015 var det kun kvinnelige ansatte ved Kilden. Kilden arbeider for økt mangfold blant 
medarbeiderne. Blant annet nevnes behovet for og ønsket om økt mangfold i utlysningstekstene. 
Ved ansettelser er vi bevisste på å innkalle søkere til intervju som representerer det mangfold vi 
etterstreber. Vi lyste ut én fast stilling i desember 2016. Menn og kvinner ble innkalt til intervju. En 
mann var med til andregangsintervju, men trakk seg fordi han hadde takket ja til en annen stilling. Vi 
er oppmerksomme på vårt behov for et større mangfold når vi rekrutterer nye frilansere. Dette ga 
dessverre ikke konkrete resultater i 2016, men arbeidet fortsetter. 

I 2016 har vi laget informasjonsmateriell der vi presenterer Kilden. I dette arbeidet har vi vært 
opptatt av å vise fram mangfold. Tilsvarende er vi bevisste på dette i billedbruken i nyhetsmagasinet. 
Her har vi også som mål at vi ikke skal reprodusere stereotype forestillinger om for eksempel kvinner, 
menn, seksualitet osv.  

HMS-arbeid: 

Anne Winsnes Rødland overtok som verneombud etter Ida Irene Bergstrøm da hun gikk ut i 
foreldrepermisjon. Rødland er også evakueringsansvarlig. Forskningsrådet har hatt en gjennomgang 
av det fysiske miljøet høsten 2016, hvor Kilden var inkludert. Forskningsrådet avsluttet i 2016 den 
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HR-initierte prosessen i Kilden. Kilden ved verneombudet har nå bedt Forskningsrådet om å bli 
inkludert i deres arbeidsmiljøundersøkelse. Sykefraværet i 2016 har vært 3,3%.  

 


