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Årsrapport 2014
KILDEN Informasjonssenter for
kjønnsforskning
2014 har vært et spennende år for KILDEN. Ikke bare har det blitt tilsatt ny direktør, vi startet også
for alvor på arbeidet med å utvikle nye nettsider. Nye nettsider har vært etterlengtet og var helt
nødvendig. Arbeidet med å utvikle vårt nye nettsted har vært utfordrende og hadde ikke vært mulig
uten den kompetanse, det store engasjementet og den vilje som KILDENs stab har utvist. Som en del
av dette arbeidet har vi tatt opp til ny vurdering hva som skal finnes på KILDENs nettsider. Vi har tatt
noen tøffe avgjørelser, som for eksempel nedleggelse av forskerbasen.
Vi har også besluttet å endre KILDENs url fra kilden.forskningsradet.no til kjonnsforskning.no. I
kjølvannet av denne endringen har både staben og styret hatt diskusjoner om navnet KILDEN
Informasjonssenter for kjønnsforskning også er modent for å skiftes ut. Navnet har i mange år vært
omdiskutert internt, fordi vi deler det med en rekke andre institusjoner og tjenester. Oppgraderingen
av nettstedet og endringen av url gir en gyllen mulighet til å tenke nytt rundt dette. Samtidig er
KILDEN et godt innarbeidet navn blant våre kjernebrukere. Å skulle endre på dette er en stor
beslutning, og vi fortsetter diskusjonen inn i 2015.
Det å opprettholde normal drift ved siden av utviklingsarbeidet viste seg raskt utfordrende. Høsten
2014 var preget av hard prioritering og vi var nødt til å kutte noe ned på ordinær drift. Like fullt, ser vi
2014 under ett klarte vi å holde antall nyhetssaker på samme nivå som i 2013. Dette skyldes høy
aktivitet på våren. Nyhetsjournalistikken vår fikk mye positiv omtale og mange siteringer i 2014.
Utvikling av nye nettsider er kostbart og kapasitetskrevende for en liten enhet som KILDEN. Selv med
oppsparte midler fra 2013 så vi oss nødt til å søke Forskningsrådet om en engangsbevilgning. Denne
ble innvilget, noe som vil lette arbeidet med omleggingen. En stor takk rettes derfor til Norges
forskningsråd og deres vilje til å satse på en fornying av KILDEN.
I løpet av denne prosessen har det oppstått en del interessante spørsmål som har påvirket arbeidet
med ny strategi som skal gjelde for perioden 2015-2019. Hva skal vi prioritere framover? Hvilke
aktiviteter skal vi redusere og hva skal vi gjøre mer av? Hva er våre kjerneoppgaver og hvordan skal vi
utføre dem på en best mulig måte? Vi har avholdt to dager med internseminar der vi har diskutert
innhold og struktur til ny strategi. Styret hadde strategien til førstegangs behandling i desember. Det
har også blitt besluttet å lage et langtidsbudsjett som følger strategiperioden.
Kjønnsforskningsmiljøene er viktige for KILDEN, ny direktør ønsket derfor raskt å gå i dialog med
forskningsmiljøene. Kjønnsforskningsmiljøer ved Norges arktiske universitet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Universitetet i Nordland, Universitetet i Agder og Universitetet i
Oslo, fikk besøk i 2014.
Linda Marie Rustad

Heidi Elisabeth Sandnes

Direktør fra 1. mai 2014

Konstituert direktør til 30. april 2014
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Rapporteringen
Nettmagasinet
I første halvdel av 2014 jobbet KILDENs to forskningsjournalister målrettet for å både øke antall
nyhetssaker, skrive flere kortere saker og flerkildesaker, og systematisere overvåkningen av ny
forskning. Der tidligere mål har vært at KILDEN skal publisere to saker i uka, ble det nå ofte publisert
tre saker i uka. Dette er årsaken til at antall saker publisert i 2014 faktisk er én sak flere enn 2013, til
tross for at aktiviteten ble lavere i siste halvdel av året da webutvikling og andre årsaker førte til at
publiseringsfrekvensen ofte ble lavere enn to saker i uka.
Fagpressen
KILDEN har i 2014 tatt en beslutning om å melde seg inn i Fagpressen. Dette innebærer en
formalisering av forhold som til stor del allerede gjelder, nemlig å slå fast at KILDENs journalistiske
virksomhet følger redaktørplakaten og vær varsom plakaten. Søknad om innmeldelse skjer i 2015.
Høydepunkter fra 2014
KILDEN-sak ble toppsak i Aftenposten
En versjon av KILDENs intervju med Helene Aarseth og hennes forskning på mødre fra finanseliten
ble liggende som toppsak på aftenposten.no i flere timer, og vi fikk siteringer i en rekke andre
medier. Saken Hjemmeværende mødre produserer samfunnets vinnere ble også årets mest leste sak
på KILDEN.
Sak om likestilling i forsvaret fikk internasjonal oppmerksomhet
Oversettelsen av vårt intervju med Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen om likestilling i militæret
resulterte i stor internasjonal oppmerksomhet, med omtale i bl.a. Times og Washington Post.
Hederlig omtale til KILDENs forskningsjournalist
KILDENs forskningsjournalist Beate Sletvold Øistad fikk hederlig omtale for saken ME:
Mannssjukdommen som vart kvinnesjukdom i forskning.no sin årlige kåring av god
forskningsjournalistikk og forskningsformidling. Saken var også KILDENs nest mest leste sak i året som
gikk, og skapte mye debatt i kommentarfeltene.
I 2014 ble det publisert 85 nyhetssaker om kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiv – i
hovedsak fra Norge, men også med innslag fra Norden og verden for øvrig. I 2013 ble det publisert 84
nyhetssaker, i 2012 var tallet 81.
75 artikler ble skrevet av KILDENs forskningsjournalister. 7 artikler ble skrevet av frilansere, tre saker
ble republisert eller sampublisert med Ressursbank for kjønnsbalanse i forskning.
I 2014 ga vi tillatelse til at en rekke saker ble republisert i andre medier, blant annet nettavisen Utrop
og Sykepleien. Sakene våre plukkes også flittig opp av journalister i andre medier, for eksempel
Aftenposten og Klassekampen, leser sakene våre og skriver egne saker basert på forskningen vi har
omtalt.
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KILDENs mest leste saker i 2014
20. januar begynte KILDEN å overvåke nett-trafikken vår med Google Analytics. Vi har dermed en
unik mulighet til å overvåke hvordan leserne bruker sidene våre og hvilke saker og sider som når flest
lesere.

1. Hjemmeværende mødre produserer samfunnets vinnere
De jobbet i finansbransjen i London, men hoppet av karrieren og ble mamma på heltid i
Norge. Vel å merke for å være sammen med barna, ikke for å stelle hus og mann.
(4008 sidevisninger)

2. ME: Mannssjukdommen som vart kvinnesjukdom
Før vart langvarig utmatting rekna som ein mannssjukdom som samfunnet hadde skulda for.
Blant dagens ME-pasientar er kvinner i fleirtal, og dei opplever at sjukdomen er deira eiga
skuld.
(2067 sidevisninger)

3. Toril Moi: Feministisk teori trenger en revolusjon
Feministisk teori har blitt så abstrakt at den ikke lenger klarer å si noe om vanlige kvinners liv,
mener litteraturprofessor Toril Moi. Begreper som interseksjonalitet er så overteoretiserte at
de fjerner oss fra folks faktiske erfaringer.
(2061 sidevisninger)

4. Den norske skolen reproduserer rasisme og kjønnsstereotypier
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.
(2030 sidevisninger)

5. Fedmeoperasjon blir tynnere, men fortsatt trøblete kropp
Plutselig blir de tidligere så overvektige kvinnene behandlet med respekt av omverdenen.
Men innenfor klærne henger huden, og den «nye» magesekken tar det lang tid å bli kjent
med.
(1907 sidevisninger)

6. Høyere status enn partner gjør kvinner og menn mer utsatt for vold i forholdet
Det kan være risikabelt å ha høyere inntekt eller utdanning enn ektefellen eller samboeren.
Det å ha høyere sosioøkonomisk status enn partner, øker sjansen for å utsettes for psykisk
vold eller kontroll i forholdet, for begge kjønn.
(1438 sidevisninger)

7. Hun ville ikke, men han tok på henne likevel
Det var ikke voldtekt. Det var en «bagatell». Men mange jenter opplever uønsket beføling
som svært alvorlig og krenkende. – Vi mangler gode begreper som kan beskrive og forebygge
slike hendelser, mener NOVA-forsker Kari Stefansen.
(1380 sidevisninger)

8. Pappa er viktig for barnas utvikling
En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer
mye tid med barnet i løpet av første leveår.
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(1295 sidevisninger)

9. Fra arrangert til selvvalgt kjærlighet
Noen giftet seg med kjæresten de hadde hatt i flere år, andre ble presset til å gifte seg. Godt
voksne barn av pakistanske og indiske innvandrere forteller om sine ekteskap og familieliv i
ny doktorgrad.
(1031 sidevisninger)

10. Kvifor slår mamma?
Mødrer står bak ein ikkje ubetydeleg del av valden mot barn i Noreg. Forskarane Anja Emilie
Kruse og Solveig Bergman har gått bakanfor tala og spurt mødrene sjølv om kvifor dei gikk
over streken.
(925 sidevisninger)

KILDEN på forskning.no
Flertallet av nyhetsartiklene våre blir også publisert på nettmagasinet forskning.no. Her gjorde
KILDENs nyhetssaker det svært bra i 2014:





I august var saken vår Hun ville ikke, men han tok på henne likevel (Forskning.nos
tittel: Nye ord for tafsing og klåing) den totalt mest leste saken på forskning.no
I februar var ME: Mannssjukdommen som vart kvinnesjukdom den femte mest leste
saken på forskning.no totalt.
KILDENs saker var inne på topp 10-listen over Mest leste medlemssaker i 8 av 12
måneder.

GenderkalenderN
GenderkalenderN, tidligere kalt Nordkalender, er et samarbeid mellom sju enheter i fire land. NIKK
koordinerer arbeidet. I 2014 ble det lagt inn 145 arrangementer (184 arrangementer i 2013) av
KILDEN. Det ble totalt publisert 695 arrangementer (747 i 2013). Kalenderen inneholder oversikt over
Call for papers til konferanser. I 2014 ble det publisert 50 Call for papers i alt, 8 av disse av KILDEN
(totalt 46 i 2013).
I 2014 ble Nordkalender utvidet med Gender Job og Gender Fund, hvor det legges inn henholdsvis
ledige stillinger og finansieringsutlysninger innen kjønnsforsknings- og likestillingsfeltet. KILDEN la ut
3 stillinger i Gender Job og 3 utlysninger i Gender Fund i 2014. Totalt ble det lagt ut 114 stillinger i
Gender Job, og 28 finansieringsutlysninger i Gender Fund.

Publikasjoner
På hovedsiden i publikasjonsseksjonen presenteres nye og aktuelle publikasjoner innenfor
kjønnsforskningsfeltet eller med relevans for feltet: nye numre av tidsskrifter, antologier,
monografier, rapporter, tidsskriftsartikler med mer. (Norske doktoravhandlinger registreres for seg –
se nedenfor.) Det legges inn publikasjoner på norsk, svensk, dansk og engelsk.
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Hovedvekten av publikasjonene er på norsk eller er skrevet (eller redigert) av norske forskere. 135
publikasjoner ble omtalt i publikasjonsseksjonen i 2014 (187 i 2013).

Doktoravhandlinger
Oversikten dekker avhandlinger med kjønnsperspektiv avlagt ved institusjoner i Norge eller av norske
forskere i utlandet. Målsettingen er en mest mulig heldekkende oversikt og avhandlinger registreres
også retroaktivt. KILDEN følger institusjonenes oversikter over avlagte og kommende disputaser. Det
er registrert 40 doktoravhandlinger i 2014 (49 i 2013).

Engelskspråklige nettsider
Våre engelske nettsider gir utvalgte smakebiter av aktuell norsk kjønnsforskning for et internasjonalt
publikum. Omkring 25 % av de norske nyhetssakene oversettes til engelsk. Vi velger ofte temaer det
er spesiell etterspørsel etter internasjonalt, som kjønnsbalanse i arbeidslivet og norsk velferds- og
familiepolitikk. Men vi bestreber oss også på bredde og variasjon.
Til sammen ble det publisert 21 nyhetssaker på engelsk i 2014 (23 i 2013). Disse artiklene ble også
formidlet gjennom webportalen Gender in Norway. (Les mer om http://gender.no nedenfor.)
Vi publiserte 18 engelske nyheter på ScienceNordic i 2014 (10 i 2013). 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 publikasjonsspalten på de engelskspråklige sidene presenterer KILDEN aktuelle publikasjoner på
engelsk skrevet av eller redigert av nordiske forskere. 72 publikasjoner ble presentert i 2014 (73 i
2013).

Utvikling av nye nettsider
I løpet av vårhalvåret og sommeren undersøkte vi ulike nettleverandører og webdesignere som har
jobbet med sider som ligner på våre. En oversikt ble laget, og leverandører som passet vårt budsjett
og formål ble kontaktet. Etter en rekke møter og undersøkelser, både direkte med leverandører og
referanser, ble fire tilbydere valgt ut til å være med i en begrenset anbudsrunde. Anbudsprosessen
ble gjennomført med god hjelp og støtte fra Norges forskningsråd. Ramsalt Lab vant anbudsrunden.
I løpet av vårhalvåret ble det også laget en oversikt som viser hvilke nettsider og prosjekter KILDEN
administrerer. Gjennomgangen viste at det det var et behov for en omfattende opprydning av de
gamle sidene og prosjektene før arbeidet med de nye sidene kunne starte. For eksempel drifter
KILDEN prosjektsider der finansieringen er utløpt flere år tilbake. I løpet av 2014 har vi slettet
følgende sider:
-

Organisasjonsbasen
Forskerbasen
Selvsagt – kvinner

Nedleggelsen av sidene er gjort i dialog med prosjekteiere. KILDENs styre vedtok å nedlegge
forskerbasen. Begrunnelsen for dette var først og fremst knyttet til manglende ressurser til å holde
basen oppdatert, og at den ble utviklet i en tid der søk på google var mindre vanlig.
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Henvendelser, nyhetsbrev og nye sosiale medier
KILDEN får henvendelser fra forskere, studenter, journalister og andre brukere, også fra andre land,
om ulike temaer innenfor kjønnsforskningsfeltet.
KILDENs e-postbaserte nyhetsbrev
KILDENs nyhetsbrev blir sendt ut per e-post hver 14. dag. Nyhetsbrevet er en viktig kanal for å nå ut
til de som ikke aktivt oppsøker nettstedet, eller følger oss på facebook/twitter. Nyhetsbrevet bidrar
til å øke trafikken til nettmagasinet og spredning av nyhetsartiklene som skrives. Statistikken i Google
Analytics viser tydelig uttelling hver gang nyhetsbrevet har blitt sendt ut – disse dagene synes som
markerte fjelltopper i grafen over lesere gjennom et år.
Antall abonnenter har vært stabilt de siste årene. Vi mister omtrent like mange abonnenter som vi
får. Da mange etter hvert går over til å følge oss på sosiale medier, er vi godt fornøyd med stabile tall
på nyhetsbrevet: 2012: 1745, 2013: 1747, 2014: 1744.(Tallene gir status ved utgangen av året)
Abonnentene er forskere, studenter, journalister, byråkrater og andre brukere og interesserte i
Norge, Norden og noen andre land.
Nyhetsbrev på engelsk
Nyhetsbrev på engelsk, med lenker til nyhetssaker og nye publikasjoner, sendes ut på e-post hver
sjette uke i samarbeid med Gender in Norway og Kifinfos engelske sider. Det ble sent ut sju
nyhetsbrev, det samme som i 2013.
Abonnementstallet fortsetter å øke. Ved utgangen av 2014 hadde nyhetsbrevet 310 abonnenter (272
ved utgangen av 2013) fra drøyt 50 forskjellige land.
Facebook
KILDEN har en aktiv Facebook-side som også i år hadde en sterk økning med 441 nye følgere i løpet
av året. På Facebook promoterer vi hovedsakelig våre egne nettsider: Alle våre nyhetssaker legges
her, samt et utvalg av informasjon fra andre deler av nettstedet, som publikasjoner og
arrangementer. Unntaksvis informerer vi også om viktige nyheter fra andre aktører.
Ved siden av nyhetsbrevet er Facebook KILDENs viktigste kanal for å distribuere sakene våre og nå ut
til lesere.
Antall følgere:
2012: 439
2013: 849
2014: 1290
Twitter
@kjonnsforskning
KILDEN opprettet en norsk twitterkonto i mai 2012. Her twitrer vi egne nyheter, samt et bredt utvalg
av nyheter fra andre kilder.
Twitter er også viktig for å nå ut til lesere, men først og fremst for å nå ut til samfunnsdebattanter,
journalister, politikere og andre viktige målgrupper for KILDEN.
Antall følger på @kjonnsforskning ved utgangen av året:
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2012: 385
2013: 635
2014: 983
@genderresearch
I 2014 opprettet vi også en engelsk twitterkonto. Her twitrer vi nyheter fra KILDENs engelske sider,
fra de engelske sidene til kifinfo.no og fra gender.no. I tillegg twitres og retwitres relevante innlegg
fra andre aktører/medier.
Antall følger på @genderresearch ved utgangen av året: 221
@LRustad
I august 2014 opprettet KILDENs direktør egen twitterkonto og hadde 260 følgere ved utgangen av
året. Hun twitrer hovedsakelig med basis i nyhetssakene til KILDEN, men kommenterer i tillegg
relevant forskning som beskrives i andre medier, samt deltar i debatt.
Både Twitter og Facebook representerer 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.

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. Det første nummeret i 2014 var et åpent nummer, og det andre hadde kjønn og teknologi
som tema. Årets siste utgave, nr. 3-4, var et åpent dobbeltnummer.
I 2014 ble det publisert 13 fagfellevurderte artikler, ett bidrag under overskriften «Kommentar» og
sju bidrag under overskriften «Begrepet». I tillegg ble seks bøker anmeldt, og Forening for
kjønnsforskning i Norge bidro med tre tekster til foreningens spalte.
Redaktører var Hilde Danielsen (Rokkansenteret) og Kari Jegerstedt (Universitetet i Bergen). Toril
Enger fra KILDEN var redaksjonssekretær, og redaksjonsrådet besto av 11 medlemmer med faglig,
geografisk og institusjonell spredning.
Tidsskrift for kjønnsforskning utgis i samarbeid med Universitetsforlaget og med støtte fra Norges
forskningsråd.
Årets artikkel
Hvert år oppnevner KILDEN en jury bestående av norske og nordiske forskere som utpeker fjorårets
beste fagfellevurderte artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning.
«ʻDet moderne gjennombruddʼ og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge» av Halvor
Moxnes, professor ved Det teologiske fakultetet, Universitetet i Oslo, fikk prisen i 2013.
Juryen besto av:



Christine Jacobsen, faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i
Bergen
Hanne Petersen, professor i retskulturer ved CECS, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
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Arnfinn Andersen, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress, NKVTS.

Abonnementstall
Totalt

Betalende

Bytte/gratisabonnenter

idunnlisens, antall
nedlastninger

Enkeltkjøp idunn.no

2014

292

242

50*

21 774

20

2013

316

266

50*

17 031

25

2012

352

320

32

11 834

17

2011

422

376

46

11 422

11

2010

497

451

46

4683

34

* Tallet er ikke sammenlignbart med tidligere år da Forskningsrådet skjerpet inn på antall
gratiseksemplarer. Eksemplarer til redaktører, forfattere og KILDEN teller fra og med 2013 med som
gratiseksemplarer.
Tidsskrift for kjønnsforskning hadde ved utgangen av 2014 totalt 242 betalende abonnenter (266 i
2013). Av disse var 74 institusjonsabonnement, 44 ordinære privatabonnement og 9
studentabonnement. 115 abonnenter fikk tidsskriftet gjennom sitt medlemskap i Forening for
kjønnsforskning i Norge.

Eksterne prosjekter
KILDEN utfører eksternt finansierte oppdrag. Disse inngår i KILDENs målsetting om tjenesteyting,
formidling og dokumentasjon. I 2014 var følgende prosjekt og oppdrag i KILDENs portefølje:
Prosjekt for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning: nettstedet kifinfo.no
KILDEN har på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, som er oppnevnt av
Kunnskapsdepartementet, bygd opp og drifter nettstedet http://kifinfo.no/. Nettstedet er et
bindeledd mellom Kif-komiteen og forskningssektoren, og her publiseres egne nyhetssaker,
medieklipp, informasjon om rapporter og arrangementer, og mye mer.
I januar 2014 startet en ny komité, og fra august fikk komiteen et nytt mandat fra
Kunnskapsdepartementet. Det nye navnet ble Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. I
forbindelse med navneendringen, endret vi navnet på nettstedet fra Ressursbank for likestilling i
forskning til kifinfo.no.
Komiteens nye mandat rommer mangfold med vekt på etnisitet, samt kjønnsperspektiver og
mangfoldsperspektiver i forskning. Siste halvdel 2014 skrev vi flere nyhetssaker om etnisitet, i tillegg
til saker om kjønnsbalanse og likestilling. Det at kjønnsperspektiver nå inngår i Kifs mandat gjør det
mulig for flere sampubliseringer med KILDEN. Komiteens mandatendring medførte flere tekniske
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endringer på nettstedet. Dessuten gjennomgikk vi alle sidene for at nettsiden skal reflektere
utvidelsen av det nye mandatet.
Det var rundt 400 nyhetsklipp i Mediespeilet og rundt 100 notiser i Oppslagstavla. Vi skrev 44
nyhetssaker i Magasinet i 2014, inkludert noen mer omfattende saker, som Pris med mange
muligheter. I den saken tok vi kontakt med alle de tidligere vinnerne av likestillingsprisen for å
undersøke hvilken effekt likestillingsprisen har hatt på likestillingsarbeidet ved institusjonen
(http://kifinfo.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=88039). Våre nyhetssaker publiseres også under "Nytt
fra akademia" på forskning.no.
18 nyhetssaker ble oversatt til engelsk, publisert på kifinfos engelske sider, og dessuten spredd til
Science Nordic.
I 2014 har vi gjennomgått institusjonenes tiltak for likestilling, som forberedelse til nye og oppdaterte
menypunkter om tiltak. Vi har også samlet arbeidet med seksuell trakassering i et eget menypunkt
som skal publiseres i januar 2015.
Kifinfo.no har fått nytt statistikkverktøy med Google analytics.
Arbeidet med kifinfo.no vil styrkes og videreføres i 2014. For mer om dette prosjektet, 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 siden 2006.
I 2014 har vi oppdatert sidene. Det gjenstår fortsatt noe oppdateringsarbeid når det gjelder statistikk.
Fordi det var et behov for å styrke dialogen og å gjennomgå finansieringsmodellen med partnerne i
prosjektet, har KILDEN hatt møte med LDO og med likestillingsrådgiver i Utenriksdepartementet
Fredrik Arthur. Dialogen med partnere fortsetter i 2015.
Totalt lenket KILDEN opp 109 nyhetssaker i nettportalens nyhetsspalte i 2014 (95 i 2013).
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.
I 2014 fikk KILDEN i tillegg i oppdrag av Foreningen å bygge opp nye nettsider i wordpress.
http://www.kjonnsforskningsforeningen.no/ Sidene ble lansert på Nasjonalt kontaktmøte for
kjønnsforskning i oktober.
Nettsider for Nasjonal forskerskole
Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning organiserer en nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig
kjønnsforskning. KILDEN drifter sidene for forskerskolen.
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DEMROK – PLUREQ – FFRR
KILDEN drifter tre nettsteder for som presenterer spesifikke forskningsprosjekter.
DEMROK (Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter), PLUREQ (Gender equality,
cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions) og FFRR (Fra formelle
til reelle rettigheter: Prosjektet analyserer minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt
kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst). Det var kun PLUREQ som hadde noe aktivitet på
sidene i 2014.
Oppdrag for Forskningsrådet
Vi hadde i 2014 kun ett oppdrag fra Forskningsrådet ved siden av grunnoppdraget. Dette er en
nedgang i oppdrag fra Forskningsrådet i forhold til tidligere år.
GENDER-NET
Forskningsrådet er partner i EU-prosjektet GENDER-NET (http://www.gender-net.eu/), et ERA-NET
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 er KILDENs internasjonale rådgiver Anne Winsnes
Rødland engasjert av Forskningsrådet for å utarbeide en analytisk rapport om gode eksempler på
nasjonale tiltak for å bedre kjønnslikestillingen i forskningssektoren blant landene som deltar i
GENDER-NET-prosjektet. Spørreskjema ble sendt ut til deltakerne i begynnelsen av 2014 – til 11
institusjoner i 10 land. I tillegg har det vært nødvendig å hente inn utfyllende informasjon. I 2014 har
det vært møter og workshoper i Brussel, Bern, Oslo og London, hvor Rødland har deltatt. I Oslo
deltok også Linda Marie Rustad og Kristin Aukland. Rapporten skal være ferdig i midten av februar
2015, og førsteutkast ble sendt ut til alle GENDER-NET-deltakere og eksperter like før jul.
Kjønnsbalanse og Kjønnsperspektiver i Forskningsrådet
I tillegg til ovenfor nevnte oppdrag har KILDEN de siste årene deltatt i en arbeidsgruppe med formål å
styrke kjønnsperspektiver i Forskningsrådets virkemidler. Forskningsrådet har også innført
kjønnsperspektiv i forskningen som et obligatorisk kriterium i søknadsvurderingen. For å få dette til,
skal blant annet kompetansenivået hos saksbehandlere i Forskningsrådet økes. Også i 2014 har
KILDEN deltatt i møter for å diskutere policyarbeidet, og i idémøter omkring spørsmålet om
kompetanseheving. KILDEN har også deltatt på møter for å diskutere framtidige aktiviteter i
BALANSEprogrammet.

Styre og stab – kompetanse og deltakelse
Styret
I mai 2014 ble det konstituert nytt styre. Styresammensetningen fram til mai var som følger:
Medlemmer




Anne-Jorunn Berg, professor, Universitetet i Nordland, leder
May-Len Skilbrei, instituttsjef, FAFO, Oslo, professor, Universitetet i Oslo, nestleder
Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet
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Hans Wiggo Kristiansen, seniorrådgiver, LHBT-senteret, Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet
Jørgen Moland, informasjonsleder, Institutt for samfunnsforskning

Varamedlemmer




Jan Petter Hansen, professor, Universitetet i Bergen
Mona Holm, konservator/museumspedagog, Kvinnemuseet i Kongsvinger
Stine Helena Bang Svendsen, stipendiat, NTNU

Observatører



Lise Christensen, spesialrådgiver Forskningsrådet
Toril Enger, ansatterepresentant KILDEN

Dette styret avholdt to styremøter i 2014 og behandlet i alt 14 saker.
Fra og med mai 2014 oppnevnte Forskningsrådet nytt styre:
Medlemmer:






Beret Bråten, forsker FAFO (leder) 1. periode
Wencke Muhleisen, professor, frittgående forsker (nestleder) 1. periode
Ann-Therese Lotherington professor og leder av Kvinnforsk Norges arktiske universitet 1.
periode
Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet 2. periode
Martin Toft, ansvarlig redaktør Universitas Universitetet i Oslo 1. periode

Varamedlemmer:




Dag Ellingsen, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet 1. periode
Fredrik Arthur, likestillingsrådgiver Utenriksdepartementet 1. periode
Astrid Synnes, førsteamanuensis NMBU 1. periode

Observatører:



Lise Christensen, spesialrådgiver Forskningsrådet
Toril Enger, ansatterepresentant KILDEN

Dette styret har behandlet i alt 16 saker.

Stab
KILDEN har seks faste stillinger. To av disse finansieres over prosjektmidler. Totalt har det vært 6,81
årsverk knyttet til virksomheten i 2014 (6,34 årsverk i 2013) inkludert redaktører.
Faste stillinger





Direktør: Heidi Elisabeth Sandnes til 30. april (konstituert). Linda Marie Rustad fra 1. mai.
Førstekonsulent, redaksjonssekretær for Tidsskrift for kjønnsforskning og administrative
oppgaver: Toril Enger
Internasjonal rådgiver: Anne Winsnes Rødland (80 % stilling fra og med juli til desember)
Rådgiver med ansvar for driften av kifinfo: Kristin Aukland
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Forskningsjournalist: februar-mai: Kristin Marie Skaar (vikar). Fra 1. mai: Heidi Elisabeth
Sandnes
Forskningsjournalist med ansvar for nettutvikling: Ida Irene Bergstrøm (i permisjon fra 1.
desember).

Prosjektansatte, deltid og redaktører





Redaktører for Tidsskrift for kjønnsforskning, Hilde Danielsen, 20 % stilling og Kari Jegerstedt,
20 % stilling. Anne Britt Flemmen og Siv Ellen Kraft fra 1. august.
Deltidsansatt: rådgiver Beate Sletvold Øistad 20 % fra 1. januar til 30. juni og fra 18. august til
3. november. 40 % fra 4. november til 31. desember.
Prosjektansatt kifinfo.no: Marte Mesna (50 %) fra 1. januar til 30. mars.
Prosjektansatt bufdir og kifinfo.no: Hege Elisabeth Løvbak i 100 % stilling i perioden 1.
november til 31. desember.

Frilansere
I 2014 har vi brukt frilansere i mindre grad enn i tidligere. Totalt 5 frilansere har vært tilknyttet
KILDEN i året som gikk. Disse har levert til sammen 7 saker. I 2013 var 20 av artiklene skrevet av
frilansere.
Et utvalg av stabens deltakelse på konferanser og seminarer:











Gender Summit 30. juni – 1. juli i Brussel, Anne Winsnes Rødland og Linda Marie Rustad
deltok.
Jubileum for 40 års arbeid med likestilling i Nordisk ministerråd. Linda Marie Rustad var
invitert til å sitte i et panel på jubileumskonferanse på Island i september.
Konferansen NORA Voices in Nordic Gender Research ved Roskilde universitet 5. 6. og 7.
november. Linda M. Rustad (6. og 7.) og Ida Irene Bergstrøm deltok.
EIGE Meeting with Academia 24.-25. februar, European Institute for Gender Equality, Vilnius,
Litauen. Heidi Elisabeth Sandnes deltok.
Nordic Conference on Men and Masculinties 04.06. juni, Reykjavik, Island: Heidi Elisabeth
Sandnes deltok.
Arctic Modernities - an international interdisciplinary conference 15.-18. September, Tromsø,
Norge. Heidi Elisabeth Sandnes deltok 17.sept.
Nordiskt Forum Malmö, 12- 15. Juni, Ida Irene Bergstrøm deltok.
Polish and Norwegian studies on gender equality: work-life balance – quality of life –
universities – migration – innovativeness Date: 9 - 10 October 2014. Ida Irene Bergstrøm
deltok, og holdt en presentasjon om KILDEN.
Bergen Conference Nordic Gender & Media Forum May 7th, Ida Irene Bergstrøm deltok.

Et utvalg av nettverk, råd og utvalg, samt innlegg:


Den årlige nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere: Gode rammer for likestilling i
akademia – ledelse, arbeidsmiljø og personalpolitikk, 4.−5. februar i Oslo: Kristin Aukland.
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19. mars var Ida Irene Bergstrøm invitert til å delta på karriereseminar for studenter ved
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i Oslo og holdt en 15 minutter lang presentasjon om
muligheter for arbeid videre med master i kjønnsstudier.
Vårkonferansen til foreningen ATGENDER (The European Association for Gender Research,
Education and Documentation) 25.– 26.juni i Barcelona Linda Marie Rustad deltok.
Møte i nettverket WINE (et europeisk samarbeid mellom biblioteks-, arkiv- og
informasjonsenheter innenfor kjønnsforskning og likestillingsspørsmål), 27. juni i Barcelona:
Linda Marie Rustad.
Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning 23. oktober i Oslo. KILDEN arrangerte i
samarbeid med Forening for kjønnsforskning. Linda Marie Rustad og Ida Irene Bergstrøm
deltok.
Linda Marie Rustad var invitert til Likestillings- og diskrimineringsombudet for å holde
innlegget "Hvis jeg var ombud".
Ida Irene Bergstrøm er på vegne av KILDEN medlem i NONA, Norwegian online news
association, og har deltatt på møter i regi av dem. Dette har vært særlig nyttig i forhold til
webutvikling, og holde seg oppdatert på utviklingen av presentasjon av tekst, bilder og
nyheter på nett.
Styremøter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Heidi Elisabeth
Sandnes er personlig vara for Maria Grönroos, og deltok på møte 22. mai.
Møte i NING-nettverket: Heidi Elisabeth Sandnes og Anne Winsnes Rødland 6.-7. februar i
Oslo (KILDEN var arrangør).
Møter i Komité for kjønnsbalanse i forskning. KILDEN er observatør. Heidi Elisabeth Sandnes
og Kristin Aukland deltok på ulike deler av møtet 10.-11. februar. Linda Marie Rustad deltok i
møtene 27. mai, 24. september og 4. november.
Ressursgruppe Kvinnemuseet Kongsvinger. Heidi Elisabeth Sandnes er medlem og deltok i
møter 22. januar og 22. oktober.


Kompetanseheving
Kurs: Ove Dalen frå Netlife ble invitert til å holde et fire timers kurs for alle ansatte om arbeid med
innhald på nett. Kurset ble avholdt i KILDENs lokaler.
Ida Irene Bergstrøm og Kristin Aukland deltok på kurs om Google Analytics i regi av Synlighet.
Ida Irene Bergstrøm deltok på kurset DATA-skup 2014, det første kurset Stiftelsen for en Kritisk og
Undersøkende Presse (SKUP) har arrangert om datajournalistikk.

Målføre
Som statlig virksomhet er KILDEN underlagt regelen om at ingen av målformene skal bli representert
med mindre enn 25 prosent.
KILDENs forskningsjournalister og frilansere får velge det målføret de føler seg mest vel med. Når vi
intervjuer forskere som har publisert på nynorsk, tilstreber vi allikevel å skrive nyhetssaken på
samme målføre. 8 av 85 nyhetssaker ble skrevet på nynorsk i 2014, mot 3 i 2013. Ved
stillingsutlysninger gjøres søkeskjema tilgjengelig på begge målfører, og en del dokumenter
publiseres på nynorsk. Skriftlige henvendelser besvares på det målføret de stilles i.
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I underkant av 10 prosent av KILDENs saker ble skrevet på nynorsk i året som gikk. Vi har med andre
ord ikke klart å oppfylle målet om 25 prosent nynorsk på KILDENs nettsider i 2014.

Etikk og ressursbruk, likestilling, mangfold og HMS-arbeid
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 2014 var en støtte til
Utviklingsfondet.
Alle ansatte i KILDEN er kvinner. KILDEN ønsker mer mangfold i staben i forhold til kjønn, etnisitet og
nedsatt funksjonsevne. Ved ansettelser ønsker KILDEN å innkalle søkere til intervju som
representerer det mangfold vi etterstreber.
Verneombud: Ida Bergstrøm
Sykefraværet i 2014 har vært 4,75 %.
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