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Årsrapport 2017  

Forord 
Dokumentasjon og arkivering av kjønnsforskning er en viktig kilde til forståelse og kunnskap om 

utviklingen av det norske samfunnet. Et av Kildens formål er nettopp å fremme dokumentasjon av 

norsk kjønnsforskning. Formålet har bakgrunn i et ønske fra blant annet forskere og oppsto så tidlig 

som på 70-tallet. Digitaliseringen var så vidt begynt da Kilden ble etablert i 1998, og løsningen på 

dokumentasjonsansvaret ble å se det i sammenheng med Kildens formidlingsansvar. Gjennom 

nyhetsformidling har vi dokumentert bredden av kjønnsforskningen i Norge i tjue år. Nettstedet vårt 

har fungert som et arkiv og et oppslagsverk i forskning på kvinner og menn, på kjønn, seksualitet og 

likestilling, med mere.  

 

I 2017 fylte Tidsskrift for kjønnsforskning 40 år. Vi har samarbeidet med Nasjonsbiblioteket om å 

digitalisere samtlige utgivelser av Tidsskriftet fra 1977 til 2009. Arbeidet ble ferdig i 2017, og nå 

finner du alle numrene, fra 1977 til 2009, på nettsiden vår i et leservennlig format. Fra 2009 til 2016 

ligger tidsskriftet fortsatt bak betalingsmur hos Universitetsforlaget. Ettersom tidsskriftet ble åpent i 

2017, vil vi nye utgivelser også finnes på våre nettsider. I november feiret vi tidsskriftets jubileum 

med eget jubileumsnummer og et vellykket seminar med nærmere 100 deltakere.   

 

Det har lenge vært et uttalt mål, både fra Forskningsrådet og myndighetenes side, at flere 

fagområder og disipliner skal integrere kjønnsperspektiver i forskningen der det er relevant. Vi har 

imidlertid forstått at det hersker stor usikkerhet om hva dette konkret betyr. Hva vil det faktisk si å 

ha et kjønnsperspektiv på forskningen og hvordan kan det gjøres på en god måte? I 2017 har vi satt 

av midler til et ettårig prosjekt der vi utforsker dette. Målet er at vi i løpet av 2018 skal lage det vi har 

kalt en «pedagogisk anlagt» publikasjon. I denne skal vi samle eksempler fra forskningen, tips og 

ideer som vi håper skal gjøre det enklere for forskere å forstå hva et kjønnsperspektiv på forskningen 

kan være.  

 

I løpet av 2017 har vi fått vist fram bredden av vår formidling. Vi har laget en egen podkast på 12 

episoder – «Kjønnsavdelingen». Her har vi snakket med forskere og ulike samfunnsaktører om 

dagens store likestillingsutfordringer. På oppdrag fra Forskningsrådet og andre har vi sammenfattet 

forskning i egne faktaark og policy briefs. Og sist, men ikke minst, har vi jobbet med et omfattende 
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prosjekt for Sanitetskvinnene med å samle og sammenfatte forskning, så vel som mangel på 

forskning, innen kvinnehelse.  

 
Linda Marie Rustad direktør  

 

 

 

Kildens mest leste nyhetssaker i 2017  
Kilden kjønnsforskning.no overvåker nett-trafikken vår med Google Analytics. Dette er de ti mest 

leste nyhetssakene i 2017 (antall sidevisninger er fra januar-desember 2017):  

1.  Mor tar mer ansvar for barna enn far, selv i likestilte par (5593 sidevisninger)  

Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, 
ifølge Kristine Warhuus Smeby.  

2. Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar 

innendørs (4889 sidevisninger)  

En gjennomgang av straffeutmåling i voldtektssaker i Norge finner systematisk diskriminering av 

kvinner og minoritetsmenn.  

3. Amming i offentligheten: Når den sexy puppen blir babymat (2527 sidevisninger)  

 Norske forskere mener ammepuppen har en trygg plass i kafélandskapet, men advarer samtidig mot 
økende puritanisme, og mindre rettigheter til mor.  

4.  Lila Abu-Lughod: Muslimske kvinner trenger ikke reddes (1841 sidevisninger)  

Sosialantropolog Lila Abu-Lughod problematiserer «det frie valget» i debatten om hvem som er mest 

frigjort av sekulære og muslimske kvinner.  

5. Med skeivt blikk på verden (1552 sidevisninger)   

Akademisk løsarbeider og skeiv Seoul-sister – Lin Prøitz vil gjøre forskerkarrieren på egne premisser. 

Det gjør henne blakk, men lykkelig.  

6. Far blir leder, mor blir mor (1375 sidevisninger)  

Studie av karriereutvikling viser at det å få barn har betydning for hvem som får lederjobbene.  

7. – Problemet er ikke at jenter er flinke, men at gutter underpresterer (1283 sidevisninger)  

Gutter og jenter presterer forskjellig på skolen, men forskere er usikre på hvor mye som skyldes ulik 

modning.  

8.  Kred å være queer i norsk musikk (1268 sidevisninger)  

Norske musikere gjør karriere av å eksperimentere med queer kjønnsidentitet. Ifølge musikkviter 

Agnete Eilertsen viser popen at kjønnsnormer er i endring, men de skeive artistene er likevel 

mangelvare.  

9.  Menn bestemmer over norsk natur (1227 sidevisninger)  

http://kjonnsforskning.no/nb/2017/10/modre-tar-mer-ansvar-barna-selv-i-likestilte-par
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/04/domstolene-diskriminerer-lavere-straff-hvis-du-er-etnisk-norsk-og-hvit-og-voldtar-innendors
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/04/domstolene-diskriminerer-lavere-straff-hvis-du-er-etnisk-norsk-og-hvit-og-voldtar-innendors
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/06/amming-i-offentligheten
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/05/lila-abu-lughod
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/01/med-skeivt-blikk-pa-verden
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/08/far-blir-leder-mor-blir-mor
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/03/problemet-ikke-er-jenter-er-flinke-pa-skolen-men-gutter-underpresterer
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/08/kred-vaere-queer-i-norsk-musikk
http://kjonnsforskning.no/nb/2017/12/menn-bestemmer-over-norsk-natur
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I forvaltning av utmark og naturvernområder er kvinner så godt som fraværende. Likestilling har vært 
et ikke-tema i norsk naturforvaltning, hevder forsker.  

10.  Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov (1162 sidevisninger)  

En ny lov er på trappene. Fire lover skal samles til én, og arbeidet med å håndheve loven trappes ned. 

– En svekkelse av diskrimineringsvernet, særlig for kvinner, sier professor Anne Hellum.  

  

Kildens mest leste nyhetssaker på engelsk i 2017 

Dette er de mest leste nyhetssakene på den engelske siden vår: 

  

1. Public breastfeeding: when the sexy boob becomes baby food   
  

According to Norwegian researchers, the nursing breast has a safe place within the cafe scene, but 

they warn against increasing puritanism and less rights for the mother (1560 sidevisninger). 

  

2. Gender matters in war reporting  
 

Being a journalist in war zones and armed conflicts is becoming increasingly dangerous. Most of the 

journalists killed in the field are men, but the concern is about the security of their female 

colleagues(765 sidevisninger).  

  

3. Justifying gender equality through Islam  
  

Young Norwegian Muslims are more liberal than their parents’ generation when it comes to equality 

and homosexuality, but both groups find support for their view in Islam, according to Levi Geir 

Eidhamar’s study (735 sidevisninger).  

  

4. Gender-equality ideals make Muslim women more religious  
When gender equality is portrayed as a uniquely Western value, immigrant Muslim women choose 

to embrace religion as a result, according to new research (699 sidevisninger).  

  

5. New gender ideals in Egypt 

“The gender positions in Egyptian society are changing,” says Monika Lindbekk. According to her, 

clear-cut antagonism between Islamism and feminism is now being challenged by legal changes (647 

sidevisninger).  

 

Nyhetsmagasinet    
  

I 2017 har det vært mye aktivitet i Nyhetsmagasinet. Vi har skrevet om forskning på kjønn innenfor 

en rekke områder, og hatt jevnt over gode lesertall. Vi publiserte 119 saker, som er en økning 
sammenlignet med 2016 (94 saker). Dette er hovedsakelig egenskrevne nyhetssaker om 

http://kjonnsforskning.no/nb/2017/05/jussprofessor-kritiserer-forslag
http://kjonnsforskning.no/en/2017/06/public-breastfeeding-when-sexy-boob-becomes-baby-food
http://kjonnsforskning.no/en/2017/02/gender-matters-war-reporting
http://kjonnsforskning.no/en/2017/08/justifying-gender-equality-through-islam
http://kjonnsforskning.no/en/2017/04/gender-equality-ideals-make-muslim-women-more-religious
http://kjonnsforskning.no/en/2017/01/new-gender-ideals-egypt
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kjønnsforskning, forskning med kjønnsperspektiv og forskningspolitikk. Sakene våre går ofte i dybden 
ved å intervjue en forsker om deres forskning, men vi etterstreber også å ha flerkildesaker. 48 av 

sakene var flerkildesaker i 2017.  

Sakene fordeles slik: 63 ordinære nyhetssaker, 13 debattinnlegg, 14 Forskeren svarer, 14 nyhetssaker 

knyttet opp mot Kjønnsavdelingen og 15 saker vi har republisert fra andre medier. 

19 saker ble skrevet av frilansere (mot 12 i 2016 og 13 i 2015).   

Vi republiserer jevnlig saker fra andre medier, både debattinnlegg og forskningsformidling. I 2017 
republiserte vi saker, blant annet fra Aftenposten, Klassekampen og Universitetet i Oslo.   

Debattartikler er populært lesestoff i Nyhetsmagasinet. Størsteparten av disse var en serie, hvor 

kjønnsforskere skrev om utfordringer på ulike politikkområder, opp mot stortingsvalget. I tillegg 

hadde vi flere debattinnlegg om interseksjonalitet, og vi republiserte seks innlegg fra andre medier.  

I forbindelse med arbeidet med kjønnsperspektiver i forskning vi laget en egen enquête der vi ba 
forskere svare på fire spørsmål om kjønnsperspektiver i sin forskning. Serien ble kalt «Forskeren 

svarer»- og ble publisert siste halvår i 2017.   

Også i 2017 har andre medier republisert saker fra oss. Forskning.no har publisert 18 saker, og 

utrop.no publiserer en rekke saker med minoritetsperspektiv. I tillegg har Agenda Magasin og 
festivalen Feminalen publisert våre saker.   

  

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 2017 fortsatt arbeidet med å utvikle 

nettsidene. Vi har forbedret søkemuligheter, blant annet tilrettelagt bedre for søk når leserne havner 

på sider som ikke fungerer. Vi har fortsatt arbeidet med temaord i sakene. Ordene er blitt lenket til 

relaterte emner, slik at lesere enklere kan finne frem til mer stoff om emner som opptar dem.  

Den største utviklingen av sidene i 2017 var å tilrettelegge for digitalisering av Tidsskrift for 

kjønnsforskning. Sidene har nå en pen og brukervennlig fremvisning av eldre tidsskriftutgaver i pdf-

format, og mulighet for å legge inn fullstendige utgaver av tidsskriftene som er i åpen tilgang.   

 

Brukerstatistikk Kildens nettsider Kjønnsforskning.no   
Totalt antall sidevisninger for kjønnsforskning.no i 2017 var 323 902. I gjennomsnitt innebærer dette 

nesten 27 000 sidevisninger i måneden (26991). Tilsvarende tall for 2016 er 21 000 sidevisninger i 
måneden. Grunner til denne økningen er at vi har langt mer innhold på sidene våre enn tidligere, vi 

har hatt en jevnere nyhetsproduksjon og økning i lesning av både nye og eldre saker i 

nyhetsmagasinet.    

Vi ser en variasjon mellom månedene, og antall sidevisninger påvirkes av hvor mange saker vi 

publiserer, og hvor flinke vi er til å promotere dem i sosiale medier. I ferier har vi jevnt over langt 

færre sidevisninger, men i juli i 2017 så vi en stor økning fra 2016 (8574 til 14853), fordi vi la ut en 

rekke eldre saker på Facebook.  

I tillegg til nyhetsmagasinet, ser vi at informasjonssidene er godt besøkt. En populær side på 
kjønnsforskning.no er Om Kilden, som har fått 1 900 sidevisninger. Også siden Om kjønnsforskning er 
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en hyppig brukt side med 1 720 sidevisninger, noe som viser at Kildens nettsider benyttes av dem 
som ønsker informasjon om fagfeltet. Også Hva skjer (3 349) og Tidsskriftet (2 377) er blant Kildens 

mest besøkte sider.   

Vi får flest lesere via Google, som står for 51 prosent av trafikken til sidene våre (i tillegg kommer 1,6 

prosent fra andre søkemotorer). Facebook står for om lag 21 prosent. Det er verdt å merke seg at til 
tross for langt mer tilstedeværelse på Facebook enn tidligere, går antallet på økter hvor leseren 

kommer fra Facebook ned. Dette skyldes at Facebook gjør det vanskeligere for ikke-kommersielle 

aktører å synes for følgerne uten betaling.  

16 prosent kommer direkte til siden. Fra Twitter er trafikken stabil, sammenlignet med tidligere, og 
1,83 prosent av trafikken til kjønnsforskning.no kommer herfra. En økning i antall abonnenter på 

nyhetsbrevene har gitt økt trafikk herfra, og i 2017 sto nyhetsbrevene for 4,2 prosent av trafikken.   

En av de aller mest populære sidene på kjønnsforskning.no er De fem hersketeknikkene. Sidene 

finnes på flere språk. Den norske siden har 11 354 sidevisninger i 2017.  Den svenske siden hadde 18 
021 sidevisninger, og er dermed den mest besøkte siden, etter forsiden vår. Den engelske siden har 2 

672 sidevisninger, og den spanske har 1 091 besøk. Samlet står sidene om hersketeknikkene for over 

10 prosent av sidevisningene på Kilden.   

Andre nettsider   

Kampdager.no hadde samlet 32 856 sidevisninger i 2017. Kvinnehistorie.no hadde totalt 11 064 

sidevisninger. Stemmerett.no hadde 15 099 visninger. Alma Maters døtre har knapt blitt besøkt, og 

hadde 47 sidevisninger. 

 

Statistikk fra forskning.no  

Vi har siden 2016 hatt et redaksjonelt samarbeid med Forskning.no, som innebærer at de 

republiserer de av våre saker som de finner aktuelle og relevante for sine lesere. I år har Forskning.no 

republisert 18 av våre saker mot 19 i 2016. Imidlertid er sakene de har republisert bedre lest i år enn i 

2016. I år ble 12 av sakene lest av mer enn tusen lesere, noe Forskning.no selv anser som godt lest, 

mens i fjor var det bare fem av sakene våre som ble lest av over tusen.    

Tittel 
Lesertall i 
dag 

Lesertall en 
uke etter 
publisering 

Til utroskap, forsvinning eller impotens skiller oss ad 7 673 7 170 

Mor tar mer ansvar for barna enn far, selv i likestilte par 6 057 5 638 

Hva slags foreldre er best for barna? 5 309 4 526 

- Problemet er ikke at jenter er flinke, men at gutter underpresterer 2 792 2 364 

Seksuell trakassering handler om maskulin makt 2 545 2 457 

En historie om seksuell frigjøring og tvilsomme forskningsmetoder 2 409 2 252 

Amming offentlig: Når den sexy puppen blir babymat 2 262 2 119 

Evig heksejakt på den tjukke kroppen 1 914 1 788 

Advarer mot enkle sannheter om kvinner i krig 1 282 1 097 

Design kan endre stereotypier om kjønn 1 051 919 
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Da kvinner fikk stemme, men ikke bestemme 1 045 806 

- Jenter som velger realfag er ikke like 1 001 754 

Sexkjøpsloven har endret svenskenes holdninger til prostitusjon 982 873 

Samiske kvinner er mer utsatt for overgrep og vold enn norske 
kvinner 912 869 

Voldsutsatte samer ber ikke om hjelp 659 512 

Menn bestemmer over norsk natur 654 628 

Teknologi lokker ikke flere menn til sykepleien 492 413 

Mannlige journalister blir oftest drept, men det er kvinnene som 
advares 479 338 

 

Kjønnsavdelingen   
  

I 2017 startet vi opp et helt nytt formidlingsprosjekt, nemlig podkast. Vi inngikk først et samarbeid 

med Agenda Magasin, og produserte med støtte fra Fritt Ord sju podkastepisoder i løpet av mars og 
april. Vi inviterte både forskere og andre aktører til samtaler om kjønn og likestilling, og resultatet var 

episoder på cirka en time hver. Høsten 2017 fortsatte vi Kjønnsavdelingen som et rent 
Kildenprosjekt, og produserte seks nye episoder, samt publiserte opptak av to arrangementer.   

Podkasten har hatt gode lyttertall, totalt 18 111 lyttinger i 2017.  Ut fra statistikk på podkastens 

sosiale medier ser det ut til at vi når en noe yngre brukergruppe enn med Kildens aktiviteter. Der 60 

prosent av dem vi når med Kildens aktiviteter er over 35, er 60 prosent av dem vi når med 

Kjønnsavdelingen under 34, 11 prosent under 24.   

Kjønnsavdelingen har egne sosiale medier. Facebook-siden hadde i 2017 1824 følgere, mens 

Instagram-kontoen hadde 666 følgere.   

Podkasten er tilgjengelig på alle plattformer man vanligvis lytter til podkast på, som iTunes, Acast, 

Beyondpod, etc., i tillegg til at de kan spilles av fra våre sider. Podkastens «hjem» er Soundcloud. I 

november fikk vi også på plass en avtale med Spotify, slik at podkasten er tilgjengelig der.   

Episodene hadde god spredning i temaer, fra migrasjon til utdanning, til kropp og helse til miljø og 

klima. Episodene som har oppnådd høyest lyttertall er de som ble lagt ut først, men tallene stiger 

jevnt og trutt etter at de først ble publisert, og vi ser at podkasten har trofaste lyttere som etter 
hvert lytter seg gjennom alle episodene.  

 

Lyttertall 2017 

1. Episode 1 - Voldtekt 08.03.17 (2 380) 9. Episode 8 - Likestilling på universitetet: 
Kjønn, klasse eller karakterer? 13.09.17 (1015) 

2. Episode 2 - Media 15.03.17 (1741) 10. #10 - Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og 

ulønna omsorgsarbeid 27.09.17 (978) 

3. Episode 4 - Kropp og helse 29.03.17 (1 

672) 

11. # 12 - Hvem tar ansvaret for likestillingen? 

12.10.17 (955) 

http://kjonnsforskning.no/nb/kjonnsavdelingen
https://www.facebook.com/kjonnsavdelingen/
https://www.instagram.com/kjonnsavdelingen/
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4. Episode 6 - Feminisme før og nå 

12.04.17 (1 659) 

12. # 9 - Kjønn i krig og konflikt 20.09.17 (931) 

5. Episode 3 - Velferd på spill 22.03.17 (1 
523) 

13. # 11 - Klimakamp + likestilling = sant? 
04.10.17 (838) 

6. Episode 5 – Migrasjon 05.04.17 (1306) 14. Bonus! Hva skjer med likestillingen når 
arbeidslivet digitaliseres? 21.08.17 (726) 

7. Episode 7 – Valg og politikk: Hvordan 

stemme for likestilling? 30.08.17 (1133) 

15. (FOR KIFINFO) Bonus! Hva skjer med 

likestillingen når arbeidslivet digitaliseres? 

29.11.17 (74) 

8. Bonusepisode 06.03.17 (1106)  

  

 

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) 

samt finansiering (GenderFund). Det er Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) som 

koordinerer arbeidet. I tillegg koordinerer NIKK Facebook-siden 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 2017 ble det lagt inn 224 primært norske arrangementer av Kilden i GenderKalenderN (194 i 2016 

og 177 i 2015). Det ble totalt publisert 252 arrangementer (223 i 2016) i Kildens kalender. En grunn til 

denne fortsatte 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 76 Call for papers i GenderKalenderN, 54 av disse av Kilden (totalt 97 i 2016, 

hvorav 22 av Kilden).   

GenderJob og GenderFund  

I 2017 la Kilden ut 60 stillinger i GenderJob (36 i 2016) og 23 utlysninger i GenderFund (9 i 2016). 

Totalt ble det lagt ut 205 stillinger i GenderJob (235 i 2016), og 31 finansieringsutlysninger i 

GenderFund (34 i 2016). Alle utlysningene i GenderJob og GenderFund – også de som er lagt ut av 

våre søsterorganisasjoner –er synlige på Kildens nettsider.  
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Publikasjoner    
På hovedsiden i publikasjonsseksjonen presenteres nye og aktuelle publikasjoner innenfor 

kjønnsforskningsfeltet og forskning med kjønnsperspektiver: nye numre av tidsskrifter, antologier, 
monografier, rapporter, tidsskriftsartikler, doktorgradsavhandlinger med mer. Det legges inn 

publikasjoner på norsk, svensk, dansk og engelsk. Hovedvekten av publikasjonene er skrevet (eller 

redigert) av norske forskere. 157 publikasjoner ble lagt ut i 2017 (156 i 2016).  

Doktorgradsavhandlinger  

Avhandlingene vi har oversikt over, samles på en egen samleside, der også våre nyhetsartikler om 

slike avhandlinger finnes. Det ble i 2017 registrert 36 doktoravhandlinger (under nye publikasjoner 
pluss nyhetsartikler tagget med "Doktoravhandlinger"), sammenlignet med 39 i 2016.   

Engelskspråklige nettsider   
Samlet hadde de engelske nettsidene til Kilden 44 430 sidevisninger i 2017. Til sammenligning hadde 
de 27 240 visninger i 2016. Dette er en markant økning i antall sidevisninger, noe som skyldes 

innsatsen vi har gjort for å spre nye og gamle engelske nyhetssaker. De mest leste sakene i 2017 er 

nær tredoblet i lesertall sammenlignet med de meste leste sakene fra 2016. Spesielt fremtredende er 
imidlertid økningen av antall sidevisninger av eldre nyhetssaker. "The Five Master Suppression 

Techniques" av Berit Ås, er den desidert mest leste med 2672 sidevisninger. Dernest finner vi saken 
"Burning Porn in Norway, Fighting Rape in France" fra 2014 (2368 sidevisninger), "the Secret Behind 

Norway's Gender Quota Success" fra 2016 (2077 sidevisninger) og "the History of Norwegian 

Equality" fra 2013 (1636 sidevisninger).  

Det er et mål å øke antall oversettelser i strategiperioden. Til sammen ble det publisert 32 

nyhetssaker på engelsk i 2017 (37 i 2016). Disse artiklene ble også formidlet gjennom webportalen 

Gender in Norway. (Les mer om http://gender.no nedenfor.)   

Vi publiserte 21 engelske nyheter på ScienceNordic i 2017 (20 i 2016). ScienceNordic er etablert av 

forskning.no og videnskab.dk og formidler forskningsnyheter på engelsk fra de nordiske landene. 
ScienceNordic gjøres oppmerksom på alle Kildens engelskspråklige artikler, men prioriterer selv blant 

disse. Den mest leste saken fra Kilden hos ScienceNordic i 2017 var "Sex purchase act has altered 

Swedes attitudes towards prostitution" med 1112 sidevisninger (den tolvte mest leste saken i Kildens 
engelske nyhetsmagasin i 2017). De fleste Kilden-sakene hos ScienceNordic hadde rundt 200-400 

sidevisninger.  

I tillegg formidler Kilden alle engelske nyhetssaker gjennom den europeiske portalen AlphaGalileo, et 
nettsted som formidler forskningsnyheter til et internasjonalt publikum. Totalt ble 29 saker fra Kilden 

spredt gjennom AlphaGalileo i 2017.  AlphaGalileo har gitt oss oversikt over antall varsler (tall på 

antall journalister som har mottatt nyhetssaken, både som fullstendig tekst og som et sammendrag 
med lenke til å lese hele teksten), og "hits" (antall ganger disse journalistene klikker seg inn på 

nyhetssaken fra e-posten de har mottatt). Det totale antallet varsler for 2017 er 72 986. Saken med 

flest varsler var "Women central to the global fishing industry" (den syvende mest leste engelske 
nyhetssaken i 2017). Av de 72 986 varslene, ble 9890 klikket inn på av journalistene som hadde 

mottatt dem. Saken med flest klikk var "Underachieving boys, clever girls" (den fjortende mest leste 

engelske saken i 2017), som ble åpnet 542 ganger. AlphaGalileo har også tall for "asset hits", som er 
antall ganger personen har klikket på bilder, pdf'er og videoer i artikkelen. Totalt hadde sakene 1685 

"asset hits" i 2017.  

http://gender.no/
http://gender.no/
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I publikasjonsseksjonen på de engelskspråklige sidene presenterer Kilden aktuelle publikasjoner på 
engelsk skrevet av eller redigert av nordiske forskere. 148 publikasjoner ble lagt ut i 2017 (75 i 2016). 

Mengden kjønnsforskning som har blitt publisert i 2017 oppleves som stor. Det har derfor vært mulig 

å etterleve målet om å legge til 4-5 nye publikasjoner i uka. De fleste forfatterne av publikasjonene er 
norske, mens en mindre andel kommer fra Sverige og Danmark.  

Kildens engelske sider besøkes fra mange land. Topp ti i 2017: Norge, USA, Storbritannia, India, 

Sverige, Canada, Tyskland, Australia, Spania og Tyrkia. Trafikken til sidene skjer hovedsakelig via 

googlesøk (24 361 sidevisninger). Mange søker seg også direkte til sidene (7147 sidevisninger). I 
tillegg er Facebook (5983 visninger, fra 2351 i 2016), Twitter (1468 visninger, fra 1160 i 2016) og det 

engelskspråklige nyhetsbrevet (1677 visninger, fra 1041 i 2016) 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 i løpet av året (3250 i 2017, 2354 i 2016).   

Den engelske Facebook-kontoen nådde 891 følgere i løpet av 2017. 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 (1642 i 2017, 1430 i 

2016), Kildens engelske konto @genderresearch (814 i 2017, 617 i 2016), og direktørens konto 

@LRustad (1136 i 2017, 977 i 2016) har alle fått flere følgere i løpet av året.  

Nyhetsbrev  

Kilden øker antall abonnenter på nyhetsbrevet (1897 i 2017, 1692 i 2016). Abonnementstallet for det 

engelske nyhetsbrevet fortsetter å øke (484 i 2017, 377 i 2016). Det engelske nyhetsbrevet 

distribueres til nærmere 60 land. Med tanke på at ikke-kommersielle aktører har vanskeligere for å 

nå frem på Facebook uten å betale for synlighet, er økende interesse for nyhetsbrevet vårt både 
heldig og viktig.  

Kilden i media 

Fjordenes Tidene 25. august: http://www.fjt.no/nyheter/2017/08/25/H%C3%A5per-

%C2%ABLikestilt%C2%BB-inspirerer-flere-15204744.ece 

Dagsavisen 12. oktober: https://www.dagsavisen.no/verden/na-vil-de-tenke-seg-om-to-ganger-

1.1038739  

http://www.fjt.no/nyheter/2017/08/25/H%C3%A5per-%C2%ABLikestilt%C2%BB-inspirerer-flere-15204744.ece
http://www.fjt.no/nyheter/2017/08/25/H%C3%A5per-%C2%ABLikestilt%C2%BB-inspirerer-flere-15204744.ece
https://www.dagsavisen.no/verden/na-vil-de-tenke-seg-om-to-ganger-1.1038739
https://www.dagsavisen.no/verden/na-vil-de-tenke-seg-om-to-ganger-1.1038739
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A-magasinet 29. desember: "En blodig kamp". Nettversjon tilgjengelig her: 
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/Onpr0O/Har-hvilket-kjonn-du-er-betydning-for-

helsetilbudet-du-far  

Ved to anledninger har Kilden deltatt i Dagsnytt 18. 

 

Kildens arrangementer  
I 2017 arrangerte Kilden 3 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.  

De glemte historiene? Kvinner i arkivet 

Sammen med Nasjonalbiblioteket, arrangerte vi seminar om kvinnehistoriske arkiver. Målet med 

seminaret var å diskutere hvordan vi kan øke tilgjengeligheten til, og bruken av, kvinnehistorisk stoff 

først og fremst for forskere, men også for allmennheten. Innledere var Tone Hellesund (Skeivt arkiv, 
UiB), Marius Wulfsberg (NB), Tove Lie (Khrono), Hanna Helseth (STK, UiO). I paneldebatten som ble 

ledet av Linda Rustad deltok Hege Høsøien (NB), Arne Skivenes (Bergen byarkiv), Ellen Røsjø 

(Arkivverket) og Tone Hellesund (UiB). Seminaret ble avholdt i Auditoriet på Nasjonalbiblioteket, 13. 

juni. Rundt 100 personer deltok på arrangementet.  

Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres? 

Sammen med CORE/ISF arrangerte vi et seminar om likestilling og teknologi på Arendalsuka. 

Bakgrunnen for seminaret var å diskutere om teknologiutviklingen vil få betydning for 
kjønnsfordelingen i framtidas arbeidsliv. Hvordan vil digitaliseringen påvirke behovet for arbeidskraft 

i ulike deler av arbeidslivet – og hva vil det bety for likestillingen? Vil typiske kvinnedominerte og 

mannsdominerte yrker forsvinne? Innledere var Aud Obstfelder (NTNU), Lisa Reizel (CORE/ISF) og 

Nils Martin Stølen (SSB). I paneldebatten, ledet av Marie Simonsen, deltok Eli Gunhild By (NSF) Julie 

Lødrup (LO) Tore Tennøe (Teknologirådet) og Kjell Hugvik (NAV) Seminaret ble holdt i No 9 kaffe og 

platebar 14. august, og cirka 50 personer deltok. 

Tidsskrift for kjønnsforskning 40 år 

Vi arrangerte seminar 15. november i Professorboligen på Universitetet i Oslo, i forbindelse med at 
Tidsskrift for kjønnsforskning fylte 40 år i 2017. Seminaret presenterte «vinnerne» av tidsskriftets 

kåring av tiårets artikkel fra 1970-årene og frem til i dag. Med utgangspunkt i disse artiklene, ble 
viktige utviklingstrekk i den norske og nordiske kvinne- og kjønnsforskningen fra tidsskriftet startet og 

frem til i dag belyst. Blant innlederne på seminaret var Elisabeth Stubberud, KUN, Kari Jegerstedt, 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB, Wencke Mühleisen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 
UiO og Harriet Bjerrum Nielsen, STK, UiO. Cirka 90 personer deltok på seminaret. 

 

Kjønnsperspektiver i forskning 
Prosjektet om hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i forskning i ulike fag kom i gang i august og 
har ett års varighet. Hensikten med prosjektet er å samle inn og systematisere gode eksempler og 

ideer til hvordan kjønnsperspektiver konkret kan integreres i forskning innenfor ulike fag. Dette vil 

publiseres i form av en pedagogisk anlagt håndbok i 2018. Målgruppa er forskere som ønsker tips og 
inspirasjon til hvordan kjønnsperspektiver kan inngå – også innenfor fagområder der det ikke 

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/Onpr0O/Har-hvilket-kjonn-du-er-betydning-for-helsetilbudet-du-far
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/Onpr0O/Har-hvilket-kjonn-du-er-betydning-for-helsetilbudet-du-far
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umiddelbart er innlysende. (Prosjektside: http://kjonnsforskning.no/nb/integrering-av-
kjonnsperspektiver-i-forskning)   

Prosjektet belyser spørsmål som: 1) Hva innebærer kjønnsperspektiver? 2) På hvilken måte kan 

forskning med kjønnsperspektiver gi mer valid og presis kunnskap? 

En ressursgruppe av 12 forskere er tilknyttet prosjektet, primært for å kvalitetssikre publikasjonen. 

Forskerne representerer et vidt spekter av fagdisipliner og institusjoner fra hele landet. 
Ressursgruppen hadde et møte 31. oktober. 

Som opptakt til publikasjonen om kjønnsperspektiver i forskning er det publisert en egen serie 

"Forskeren svarer" i Nyhetsmagasinet. Fra september til desember 2017 har i alt 15 forskere fra ulike 

fagfelt svart på spørsmål om hvordan de har anlagt kjønnsperspektiver i forskning 

(http://kjonnsforskning.no/nb/tags/forskeren-svarer).    

Foruten å samle inn gode eksempler fra kjønnsperspektiver innen ulike fagområder som er relevante 

innenfor rammen av H2020 og Forskningsrådets strategi for bærekraft, har rektorene fra samtlige av 

landets universiteter og høgskoler blitt kontaktet og spurt om hvordan deres institusjoner arbeider 
med kjønnsperspektiver. Responsen har vært overveiende positiv og gode svar vil brukes i 

publikasjonen. Kontakten med UH-rektorene er dessuten en måte å promotere publikasjonen på.   

Prosjektet ble presentert for Kontaktmøtet for kjønnsforskningsmiljøer i Trondheim i september, for 
Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg i oktober og for Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning ved UiO, i november.  

Ressursgruppa for kjønnsperspektiver i forskning består av:  Hanne Haavind (Fakultet for humaniora, 

samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø og Psykologisk institutt, Universitetet 

Oslo), Tomas Moe Skjølsvold (Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet NTNU), Bjarne Isaksen (Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø), 

Aase Kristine Lundberg (Nordlandsforskning), Kristin Sørung Scharffscher (Senter for risikostyring og 

samfunnssikkerhet SEROS, Universitetet i Stavanger), Margrete Skår (Norsk institutt for 

naturforskning NINA), Jan Erik Grindheim (Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, 

Høgskolen i Sørøst-Norge / CIVITA), Anne Helene Kveim Lie (Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo), Astrid Sinnes (Fakultet for realfag og teknologi/Utdanningsvitenskap, Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU), Torunn Tryggestad (Centre on Gender, Peace and 

Security Fredsforskningsinstituttet PRIO) og Marco Hirnstein (Institutt for biologisk og medisinsk 

psykologi, Universitetet i Bergen) og Lise Christensen fra Forskningsrådet.   

  

Kvinnehistorie.no 
Kilden kjønnsforskning.no sine historiske nettutstillinger på kvinnehistorie.no har mye interessant  og 
originalt innhold. Fordi de er laget med så gamle tekniske løsninger, er de imidlertid vanskelige å 

oppdatere og utvide. Samtlige nettutstillinger er fra første halvdel av 2000-tallet. Teknologien er for 

lengst passert disse nettsidene i hva som er mulig å tilby brukere av design, brukervennlighet og 

brukeropplevelser.  

Sidene brukes fortsatt, noen i svært liten grad, noen av dem litt mer hyppig. De har imidlertid 

potensiale til å nå langt flere. Dette er temaer mange er opptatt av, som media skriver mye om, og 
som mange skoleelever skal innom i løpet av utdanningsløpet.  

http://kjonnsforskning.no/nb/integrering-av-kjonnsperspektiver-i-forskning
http://kjonnsforskning.no/nb/integrering-av-kjonnsperspektiver-i-forskning
http://kjonnsforskning.no/nb/tags/forskeren-svarer
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Kilden har vært i møte med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket om kvinnehistorie.no. Møtet med 
Nasjonalbiblioteket resulterte i samarbeid om seminaret "De glemte historiene? Om kvinner i 

arkivene" 13. juni, hvor både Arkivverket og Nasjonalbiblioteket deltok i paneldebatt. Stort oppmøte 

og engasjement preget dette seminaret, og bekreftet at kvinnehistorie er et tema mange er opptatt 
av. 

I høst har Kilden vært i møte med Synnøve Konglevoll, likestillingsrådgiver i LO, og Frank Meyer i 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Begge var interessert i å bidra i utviklingen av sidene. 

Vi har søkt Fritt Ord og LO om midler for å finansiere en oppgradering av disse sidene, som vi 

planlegger å ferdigstille i løpet av 2018. Hittil har vi fått svar fra Fritt Ord, som bevilger 100 000 
kroner, øremerket oppdatering av innhold. LO skal behandle søknaden i løpet av januar 2018.  

 

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 2017 ble det publisert ett åpent nummer, to 

temanummer og et eget jubileumsnummer.  

Redaktører var Helene Aarseth og Sara Orning (begge STK UiO). Toril Enger (Kilden kjønnsforsknig.no) 

var redaksjonssekretær, og redaksjonsrådet besto av åtte medlemmer med faglig, geografisk og 

institusjonell spredning.   

Tidsskrift for kjønnsforskning kom innunder ordningen som sikrer finansiering og kompensasjon for 

bortfall av abonnementsinntekter, i tre år framover. 

Vi har gjort et større arbeid for å tilrettelegge for en leservennlig publisering av tidsskriftet på våre 

sider. Nasjonalbiblioteket ble i løpet av 2017 ferdig med å digitalisere samtlige utgivelser fra 1977 – 

2009. Utgivelser fra 2009-2016 ligger fortsatt bak betalingsmur hos Idunn. 

Årets artikkel 

«Louise Labés feministiske epistel: Ein eksklusivfellesskap» av per Esben Myren-Svelstad 
universitetslektor ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap ved NTNU, ble i 2017 kåret til årets 

artikkel.  

Juryen besto av: 

Knut Dørum, professor ved Universitetet i Agder 

Ragni Hege Kitterød, forsker ved Institutt for samfunnsforskning 

Anna Young, stipendiat ved Senter for tverrfaglig ved kjønnsforskning, Universitetet i Oslo 

 

Abonnementstall for tidsskriftet  

Antall nedlastninger av enkeltartikler har økt med nærmere 50% etter at de ble åpent tilgjengelig. 

Forskere har hatt gratis tilgang til Tidsskriftet gjennom UH-sektorens lisensavtaler siden 2005. 

Økningen kan derfor ikke alene forklares med at de som tidligere mottok en papirutgave nå laster 

ned artikler fra nett. Universitetsforlaget mener økningen primært kan forklares med at Tidsskriftet 

nå har blitt lettere tilgjengelig gjennom søk på nett og deling på sosiale medier.  
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  Totalt  Betalende   Bytte- 

/gratis   antall 

nedlastninger  

Enkeltkjøp 

Idunn  
E-abb.  

institusjon   

  

2017    16 425 
Open access 

 

2016  200  170  30  10 550  74 artikler og  

2 pdf av hefte  

8  

  

Eksterne prosjekter og finansiering  
Kilden er avhengig av ekstern finansiering og utfører oppdrag for ulike aktører. I tillegg til å søke om 

prosjekter for eksterne aktører, søker vi også om midler for å utvikle våre egne oppgaver. På tampen 

av 2016 fikk vi tilslag på flere søknader om ekstern finansiering av prosjekter. I 2017 har vi derfor i 

større grad enn i 2016 konsentrert oss om å iverksette disse, heller enn å utvikle nye større 

prosjekter. Likevel, 2017 har gitt oss flere mindre prosjekter, fra Forskningsrådet, Kif-komiteen og 
forskningsmiljøene. 

Vi har også søkt om finansiering til oppgradering og utvikling av våre kvinnehistoriske sider og 

utstillinger. Innen utgangen av 2017 hadde vi mottatt støtte fra Fritt Ord, mens vi fortsatt venter svar 

fra LO. 

Oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning  

Kifinfo.no  

På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), 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.  

Satsingene i 2017 var for det første informasjonsarbeidet rundt den store nordiske konferansen som 
Kif-komiteen arrangerte i november 2017, inkludert pressemeldinger og Facebook-kampanjer. En 

annen del var innhenting av tiltak for etnisk mangfold fra forskningsinstitusjonene, og en tredje del 
var arbeid med emneord/tags på kifinfo. 

I tillegg var feilretting etter omleggingen til nye nettsider året før (i 2016) samt sosiale medier en 

prioritert oppgave.  

I 2017 hadde vi totalt 39 nyhetsartikler på kifinfo. Det er flere nyhetssaker som handler om større 

deler av likestillingsarbeidet enn det har vært før. Rundt regnet handlet 13 av sakene mest om 

kjønnsbalanse i forskning, 3 mest om etnisk mangfold, 18 om både kjønn og mangfold og 5 om 

kjønns- og mangfoldsperspektiver.  

19 av nyhetssakene ble oversatt til engelsk i 2017 (18 i 2016).  

Høsten 2017 hadde vi en gjennomgang av institusjonenes handlingsplaner. På 

undersøkelsestidspunktet var det 34 medlemsinstitusjoner i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Vi 

http://www.kifinfo.no/
http://www.kifinfo.no/
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fant at rundt halvparten av institusjonene hadde en handlingsplan, mens halvparten manglet en 
gjeldende handlingsplan.  Oversikten over hvilke universiteter og høgskoler som har gjeldende planer 

ble oppdatert på nettsiden. 

Policy brief: Committee for Gender Balance and diversity in Research  

 I 2017 fikk Kilden i oppdrag av Kif-komiteen å utarbeide et policy brief om komiteens arbeid, som 
skulle utgis på konferansen Creating a competitive edge through diversity – leadership for Nordic 

research excellence towards 2030. Kif-komiteen var en av arrangørene bak konferansen, sammen 

med Nordisk ministerråd og Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen går gjennom Kif-komiteens 
arbeid og aktiviteter så langt, og peker på utfordringer og muligheter i tiden som kommer. Kildens 

medarbeidere utarbeidet publikasjonen i samarbeid med Kif-komiteens sekretariat og med innspill 
fra komiteens medlemmer. Grafisk design ble utført av ITEO. For mer detaljert årsrapportering for 

2017, se egen årsrapport for kifinfo.no.  

 

Kvinnehelseportalen.no 

Kvinnehelseportalen.no er innledningsvis et ettårig forprosjekt som skal skaffe kunnskapsgrunnlag og 

bygge fundamentet for en nettportal som dokumenterer, systematiserer og formidler norsk 

forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse, samt å undersøke tekniske muligheter og 
ideer til hvordan en slik portal kan se ut. Noe tilsvarende finnes ikke i dag. Som del av forprosjektet 

skal det også startes et forankringsarbeid. Målet er at forprosjektet munner ut i et femårig 
hovedprosjekt hvor vi bygger opp, lanserer, drifter og videreutvikler portalen. Mer info på 

forprosjektets hjemmeside: http://kjonnsforskning.no/nb/kvinnehelseportalenno-forprosjekt 

En stor del av forprosjektet har gått med til kartlegging. Vi skulle kartlegge eksisterende kunnskap på 

sentrale områder innenfor kvinnehelse for å avklare hva slags informasjon som bør finnes på 
nettportalen. I tillegg kunne kartleggingen peke på noen viktige kunnskapshull, som vi kan ta med oss 

inn i journalistikkvirksomheten på en framtidig portal. Kartleggingen oppsummeres i en egen rapport, 

som skal gi oss et kunnskapsfundament vi kan bygge portalen på.  

For å sikre faglig kvalitet på kartleggingen og rapporten, opprettet vi en faglig referansegruppe. Den 
består av 15 sentrale forskere innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer, allmennmedisin, hjerte- 

og karsykdom, revmatologi, samfunnsmedisin, minoritetshelse, medisinsk sosiologi, 

omsorgsforskning, kjønnsperspektiver på helse med mer.  

I løpet av 2017 har vi avholdt to vellykkede og konstruktive møter i referansegruppa, 28.mars og 3. 

november. I møtene har vi diskutert avgrensninger og prioriteringer for kartleggingen, rapporten og 

portalen. Siden feltet er enormt, var det nødvendig med klare prioriteringer for at det skulle være 
gjennomførbart. Det vil også gjøre at en framtidig portal oppleves som mest mulig relevant og aktuell 

av brukerne.   

I tillegg har vi inngått en egen avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, om å bistå 

ekstra med det medisinskfaglige.  

Til litteratursøket fikk vi hjelp av Medisinsk bibliotek i Rikshospitalet, som er en del av 
Universitetsbiblioteket. Vi søkte etter litteratur i tre forskjellige databaser: Oria, Svemed+ og Ovid 

Medline.  

 

http://kifinfo.no/sites/default/files/kif_policy_brief_reader_friendly_3.pdf
http://kifinfo.no/nb/nordic-solutions
http://kifinfo.no/nb/nordic-solutions
http://kjonnsforskning.no/nb/kvinnehelseportalenno-forprosjekt
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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 har vært et samarbeidsprosjekt mellom flere departementer og andre 

offentlige enheter. Arbeidet er koordinert av Kilden kjønnsforskning.no siden 2006. I 2017 var det 
kun Bufdir som støttet arbeidet med portalen, noe som har redusert arbeidet betraktet. 

På bakgrunn av en henvendelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til 

Utenriksdepartementet om behov for videre finansiering av portalen, tok departementet kontakt 

med Kilden før jul. Utenriksdepartementet var positiv til videre utvikling og drift, men fant ikke 
finansiering til arbeidet.   

Totalt lenket Kilden opp 91 nyhetssaker i nettportalens nyhetsspalte i 2017 (140 i 2016). Det skrives 

egen rapport for prosjektet.  

Samarbeid med Forskningsrådet  

i 2017 hadde Kilden og Forskningsrådet flere samarbeidsprosjekter ved siden av grunnoppdraget.  

Deltakelse i GENDER-NET Plus 

Med utgangspunkt i Kildens deltakelse i ERA-nettet GENDER-NET 2014-2016, var Kilden aktivt med i 

utarbeidelsen av en søknad til EU-kommisjonen om ERA-NET Cofund, sammen med Norges 

forskningsråd. Søknaden ble innvilget og arbeidet startet opp i 2017. Sammen med Forskningsrådet 

og det svenske Vetenskapsrådet har Kilden deltatt i planleggingen av tematisk vinkling på utlysningen 

av forskningsmidler. Utlysningen ble klar innen årsskiftet. 

http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/rapporter/Rapport_Gender-net_2-8-
v3.pdf  
 
Formidling av prosjekter for BALANSEprogrammet  

Kilden fikk i 2016 i oppdrag å intervjue prosjektlederne for BALANSE-prosjektene, samt å bidra med 

innspill til kommunikasjon og formidling av programmet. I 2017 ble 11 intervjuer publisert på 

programmets nettside.  

Faktaark for prosjekter i forskningsprogrammet Gender-EQ som del av Norglobal 

I 2017 fikk Kilden i oppdrag å utarbeide policy briefs om forskningen i Forskningsrådets NORGLOBAL-

program, WOMEN AND GENDER EQUALITY (Gender-EQ)-porteføljen. Vi laget policy briefs bestående 

av et fire siders sammendrag, samt 11 separate prosjektpresentasjoner. Disse ble utdelt på en 

konferanse i regi av Forskningsrådet, Norad og Utenriksdepartementet.  

Andre oppdrag 

Det svenske forskningsrådet fforte 

Den svenske forskningsfinansieringsinstitusjonen Forte tok kontakt med Kilden med spørsmål om vi 
kunne påta oss å evaluere rapporten”Genus- och mångfaldsperspektiv i ansökningar och yttranden - 
En kartläggning av 2016 års ansökningsomgång” av Helen Peterson, Nationella sekretariatet för 
genusforskning. Utgangspunktet for studien er at Forte i 2016 innførte krav om at alle søknader om 
forskningsfinansiering  skal kommentere prosjektenes ”genus och mångfaldsperspektiv”. Målet for 
Genussekretariatets rapport er å gi fforte kunnskapsbasert underlag og å videreutvikle instruksjoner 

http://gender.no/
http://gender.no/
http://gender.no/
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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til søkere og bedømmere. Oppdraget gikk ut på å bedømme kvaliteten på rapporten, identifisere 
mulige områder og vinklinger som var mangelfulle eller burde utvikles, bedømme stringens i 
analysene og hvorvidt de støttet opp under rapportens konklusjoner.  

Institutt for tverrfaglig kulturstudier, NTNU 

Forskningsprosjektet Mirror, mirror on the wall, who is the most powerful of them all?, finansiert av 

Norges forskningsråd og ledet av professor Agnes Bolsø ved NTNU, ga Kilden i oppdrag å utarbeide 

en brosjyre basert på prosjektets oppsummerende publikasjon. Brosjyren skulle oppsummere 

funnene fra forskningen og formidles til ledere i næringslivet, som var et sentralt empirisk bakteppe 

for denne forskningen. I prosessen hadde Kilden dialog med Innovasjon Norge får å få 

tilbakemeldinger på form og innhold. 

http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/speil_speil_pa_veggen_der.pdf  

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". I 2017 ble ett kurs avholdt. 
Informasjon om dette ble publisert på Kildens egne sider om forskerskolen. Mer informasjon om 

kurset kan finnes under "avholdte kurs", her: 

http://kjonnsforskning.no/nb/om/fagmiljo/forskerskolen/tidligere-avholdte-kurs   

 

Deltakelse  
 

Deltakelse på utvalgte konferanser og seminarer:  

• N.K.S Fredrikkeprisen. Arrangement av Sanitetskvinnene i Gamle Logen 4. mars. Anne 
Winsnes Rødland deltok. 

• Kvinnedagen 8. mars. Høyrepopulistisk vind over USA og Europa – hva nå feminister? 

Universitetet i Oslo: Mari Lilleslåtten deltok. 

• Frokostseminar 8. mars: En ødelagt barndom varer livet ut. Arrangør: Sanitetskvinnene, Oslo. 
Anne Winsnes Rødland deltok. 

• Gender, Institutions and Change: Feminist Institutionalism after 10 years, i Manchester 3.-5. 

april, arrangert av European Researc Council. Linda Rustad og Susanne Dietrichson deltok. 

• A gender perspective on demography and conflicts, Norad 27. april: Mari Lilleslåtten og Linda 

Rustad deltok. 

• Nettverkskonferanse for likestillingsarbeidere 27.-28. april 2017. Kristin Aukland deltok. 

• NONAs årskonferanse 23. mai: Mari Lilleslåtten og Susanne Dietrichson deltok. 

• Kjønn i forskning på funksjonshemming, seminar Bufdir, 7. juni: Mari Lilleslåtten deltok. 

http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/speil_speil_pa_veggen_der.pdf
http://www.kjonnsforskningsforeningen.no/
http://www.kjonnsforskningsforeningen.no/
http://www.kjonnsforskningsforeningen.no/
http://kjonnsforskning.no/nb/om/fagmiljo/forskerskolen/tidligere-avholdte-kurs
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• Kjønnsforskning NÅ! Oslo 8.-9. juni: Mari Lilleslåtten, Susanne Dietrichson og Linda Rustad 
deltok.  

• The Carpetbaggers of Kabul: Gender and International development issues in Afghanistan, 
PRIO 20. juni: Mari Lilleslåtten deltok. 

• Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv 20.-21. juni på Vika Atrium, Oslo. 

Susanne Dietrichson deltok. 

• Gender, design and market, Høgskolen i Oslo og Akershus, 6. september. Susanne 

Dietrichson deltok. 

• Arendalsuka 14. -15. august: Mari Lilleslåtten, Susanne Dietrichson og Linda Rustad deltok.  

• Nasjonalt kontaktmøte Trondheim 21. september: Mari Lilleslåtten, Trine Rogg Korsvik og 
Linda Rustad deltok.  

• RINGS-konferansen Reykjavik, Island 4.-6. oktober: Mari Lilleslåtten og Linda Rustad deltok. 

• Agderseminaret om Opprør og radikalisme i Arendal 19.-20. oktober: Trine Rogg Korsvik 

deltok. 

• Gender and representation, konferanse på UiO 3. november: Mari Lilleslåtten deltok.  

• Kif-komiteens nordiske konferanse 8.-9. november: Mari Lilleslåtten, Linda Rustad, Joakim 

Brattvoll og Kristin Aukland deltok. 

• Kjønnslemlestelse. Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og 

bosatte i Norge. Frokostseminar hos NKVTS 14. november. Anne Winsnes Rødland deltok. 

• Seminar: Innvandrermenn, på helsa løs? Melahuset 20. november: Mari Lilleslåtten deltok. 

• Seminar: Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, Institutt for samfunnsforskning, 
27. november: Mari Lilleslåtten deltok.   

• Seminar: Investing in Tanzania - a joint opportunity for promoting gender equality and 
development? Eldorado bokhandel, 22. mai: Benedicte Sørum og Linda Rustad deltok. 

• Seminar: Feminist education in times of rising conservativism in Brazil, 10. oktober: 

Benedicte Sørum deltok.  

 

 Utvalgte nettverk, råd og utvalg Kilden deltar i:  

• Kilden er med i NING-nettverket. Susanne Dietrichson deltok på NING-møte 9-10. mars i 
Gøteborg, Sverige. 

• Kilden er representert i Kvinnemuseets fagråd. Susanne Dietrichson deltok på møte i fagrådet 
på Kvinnemuseet i Kongsvinger, 15. mars.  

• Linda Rustad stiller som Kildens observatør i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i 

forskning 

• Kilden er observatører i RINGS (The International Research Association of Institutions of 

Advanced Gender Studies). Linda Rustad og Mari Lilleslåtten deltok på RINGS konferanse og 
møte på Island 4. til 6. oktober 

• Nasjonalt kontaktmøte i Trondheim 21. september 2017: Linda Rustad, Mari Lilleslåtten og 

Trine Rogg Korsvik deltok.  

• Møte i fagrådet Trondheim 22. september: Trine Rogg Korsvik deltok.  

• Observatør i LUN, nettverket for likestillingsarbeidere. Møte i Oslo 9. og 10. november 2017. 
Kristin Aukland deltok. 

• Linda Rustad deltar som observatør i Forskningsrådets Ressursgruppe kjønn. 
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• Mari Lilleslåtten bidro med innspill til kulturforeningen Balansekunsts argumentasjonsguide 
om likestilling i kulturlivet.  

 

Innlegg  

 

Linda Rustad presenterte Kildens arbeid for masterstudentene ved Institutt for tverrfaglig 

kulturstudier NTNU, 13. februar. 
 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har en ordning hvor studenter blir tilbudt å følge en person 

eller et sted gjennom en arbeidsdag. Kilden kjønnsforskning.no mottok i 2017 en studentskygge. 
Linda Rustad (13.mars) og Mari Lilleslåtten (30.oktober) deltok på på STKs karriereseminar og fortalte 

om Kilden.  

 

Linda Rustad holdt innlegg på et internseminar for Divisjon for energi, ressurser og miljø i Norges 

forskningsråd om integrering av kjønnsperspektiver i forskning. 

 

Benedicte Sørum informerte om Kildens arbeid, med fokus på nettsider og sosiale medier, for 

deltakere på internasjonal sommerskole i feministisk filosofi 18. august på UiO. Studentene tok 

emnet “Care and Conflicts: Interpersonal, Social, and Global Conflicts from the Perspective of 

Feminist Care Ethics”. 

 
Benedicte Sørum holdt foredrag om Kildens rolle og arbeid sammen med Linda Rustad for 

internasjonale forskere og deltakere på konferansen Age, Agency and Ambiguity 27.-30. august 2017 
ved Universitetet i Oslo (UiO). Konferansen var arrangert av Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning 

(STK) ved UiO. 

 

Trine Rogg Korsvik presenterte og diskuterte prosjektet om kjønnsperspektiver i forskning på STK 

16.november 2017 

 

Forskning.no årsseminar, Mari Lilleslåtten deltok i panelsamtale om podkast som 

forskningsformidling. 
 

Linda Rustad innledet på seminar 29. november ved Nord Universitet om institusjonalisering av 

kjønnsforskningen i Norge.  
 

  

Samarbeid – møter med ulike aktører  

I løpet av 2017 har vi tatt en rekke initiativ overfor potensielle samarbeidspartnere.  

• Agenda Magasin: Vi samarbeidet om utviklingen av podkasten Kjønnsavdelingen og 

de sju første episodene. 

• Sanitetskvinnene: Vi samarbeider om Kvinnehelseportalen.no 

• Norgeshistorie.no: Vi har hatt møte om samarbeid vedrørende republisering av 

artikler og utvikling av formidling på nett. 

• Norsk digital læringsarena: Vi har inngått en samarbeidssamtale der vi sorterer og 

sender saker tilpasset de ulike undervisningsfagene i videregående opplæring. 

https://static1.squarespace.com/static/557fde50e4b083de202a7889/t/5a0dab41c830251d57efad33/1510845258228/Balansekunsts+argumentasjonsguide.pdf
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Foreløpig har vi meldt inn til følgende fag: Samfunnsfag, historie, sosiologi, religion 
og mediefag. NDLA har også gitt inntrykk av at norsk og sosialantropologi vil være 

aktuelt. På grunn av omlegging av nettsider har imidlertid NDLA hatt publiseringsfrys 

siden oktober 2017, bortsett fra noen få fag. Artiklene fra Kilden vil derfor primært 
tas i bruk fra våren/skolestart 2018. Vi har fortløpende dialog med NDLA rundt 

publisering.  

• Trine Rogg Korsvik og Linda Rustad besøkte Nationella sekretariatet för 
genusforskning i Göteborg 16.-17.oktober 2017, for å utveksle erfaringer om hvordan 

integrere kjønnsperspektiver i forskning.  

• Trine Rogg Korsvik og Susanne Dietrichson besøkte 28.september SKOK i Bergen og 

deltok på deres kurs for forskningskonsulenter om hvordan integrere 
kjønnsperspektiver i forskning.  

• CORE/ISF: Vi har i år hatt et samarbeid med forskningsmiljøet CORE/NORDICORE ved 

Institutt for samfunnsforskning. Samarbeidet innebærer at Kilden kjønnsforskning.no 
mottar økonomisk støtte for å skrive journalistiske nyhetssaker basert på forskning 

som gjøres ved CORE eller NORDICORE. Vi velger selv hvilke saker som skrives, 
vinkling på sakene og når de publiseres. I tillegg samarbeidet vi om å lage seminar om 

likestilling og teknologi på Arendalsuka 14. august. 

 

Medarbeidere og styret  
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   

• Kristin Aukland, seniorrådgiver og ansvarlig for kifinfo  

• Ida Irene Bergstrøm, rådgiver, jobber som forskningsjournalist, og har ansvar for web og 

sosiale medier (i permisjon fram til 27. februar 2017 og deretter fra 1.mai)   

• Susanne Dietrichson, seniorrådgiver, jobber som forskningsjournalist 

  

 Prosjektansatte, vikarer og redaktører   

• Redaktører for Tidsskrift for kjønnsforskning, Helene Aarseth og Sara Orning fra Senter for 
tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (STK)  

• Mari Lilleslåtten, vikar i 100 % stilling  

• Benedicte Sørum, vikar fra 2. mai 

• Joakim Brattvoll, midlertidig ansatt i 100 % stilling fra 2.mai 

• Janne Bromseth, midlertidig ansatt i 50 % fra 9. februar til 12. april 

• Isabelle Dussauge, midlertidig ansatt i 50 % fra 18. september til 20. november 

• Anette Skilbred, ansatt på timebasis 
• Trine Rogg Korsvik, midlertidig ansatt i 100 % stilling fra august 2017 til 31.juli 2018. 
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Totalt utgjør dette 8,2 årsverk. 

 

 Frilansere   

• Ida Roland Birkvad – 6 saker  

• Siri Lindstad – 6 saker   

• Hedda Lingaas Fossum – 6 saker  

• Ingrid Kvamme Fredriksen – 1 sak   

Kurs og internseminarer  

• 20. mars 2017 deltok Anne, som prosjektleder på forprosjektet Kvinnehelseportalen.no, på 
kurset Grav i Helsejournalistikken. Kurset ble arrangert av Institutt for Journalistikk og 

Folkehelseinstituttet.  

• 21. mars 2017 kurs i Omedveten kommunikation i Göteborg. Linda Rustad, Susanne 

Dietrichson og Kristin Aukland deltok. 

• 29.mai internseminar for Kildens medarbeidere på Litteraturhuset. 

• 26. -27. september kurs i Digital journalistikk i regi av Institutt for Journalistikk, Kristin 

Aukland deltok. 

• 17.oktober 2017 i regi av NTB «Effektive titler», Susanne Dietrichson deltok. 

• 7.november 2017 i regi av NTB «Stammespråk, Mari Lilleslåtten deltok. 

• 14.november 2017 i regi av LDO Ny likestillings- og diskrimineringslov, Kristin Aukland deltok. 

• 17.november 2017 i regi av LDO Seksuell trakassering, Kristin Aukland deltok. 
 

 

Kildens styre  

Styret har hatt følgende medlemmer:  

Beret Bråten, forsker A-hus (leder)  
Ann Therese Lotherington professor og leder av Kvinnforsk Norges arktiske universitet (nestleder)  
Knut Dørum, professor Universitetet i Agder  
Dag Ellingsen, forsker II AFI HiOA 
Thomas Moe Skjølsvold, førsteamanuensis NTNU   

 

Varamedlemmer:  

Lene Nilsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Reinert Skumsnes, doktorgradsstipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsstudier, UiO 
Astrid Synnes, førsteamanuensis NMBU  
  

Observatører:  

Lise Christensen, spesialrådgiver Forskningsrådet  

Toril Enger, ansattrepresentant Kilden kjønnsforskning.no  

Styret hadde i avholdt tre møter og behandlet i alt 21 saker.   
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Målform  
Som statlig virksomhet er Kilden underlagt regelen om at ingen av målformene skal bli representert 

med mindre enn 25 prosent. 3,6 prosent av Kildens nyhetssaker ble skrevet på nynorsk, mot 3,4 
prosent i 2016.    

Etikk   
Kilden har et mål om en etisk og bærekraftig 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 2017 var en støtte til Jurk – Juridisk 

rådgivning for kvinner.  

Likestilling, mangfold og HMS-arbeid  
Likestilling og mangfold:  

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 mangfoldet vi etterstreber. Vi tilsatte to personer, en kvinne og en mann, i 

henholdsvis et vikariat og en midlertidig stilling i 2017.  

I vår formidling –  både i nyhetsjournalistikken, i utforming av informasjonsmateriell der vi 

presenterer Kilden, og i andre sammenhenger – er vi opptatt av å være normkritiske og å vise et 

mangfold i bruken bilder og illustrasjoner der det er mulig.  

 HMS-arbeid:  

I 2017 ble det besluttet at Kilden skulle være omfattet av Forskningsrådets verneombudsordning, og 

har ikke lenger et eget verneombud. Medarbeiderne på Kilden kan stille til valg som verneombud på 

lik linje med andre ansatte i Forskningsrådet. Sykefraværet i 2017 har vært 6,7 prosent.  

  


