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Forord
Gjennom årene har Kilden hatt en rekke nettsider som har handlet om kvinners liv og historie. Disse
nettsidene ble utviklet i perioden 2003-2013 som følge av ulike eksterne prosjekter vi har hatt. Etter som tiden har gått ble sidene teknisk utdatert, men innholdet hadde vi lyst til å bevare. En av de
største innsatsene i 2019 ble derfor å samle disse sidene til én: kvinnehistorie.no. Selv om arbeidet ble
langt mer omfattende enn vi trodde, har engasjementet blant Kildens medarbeidere vært stort. Team
kvinnehistorie ble nedsatt, og sammen gikk de løs på redigering, omstrukturering og anbudskonkurranse om ny design og teknisk løsning. Kvinnehistorie.no har i dag en rekke kvinnehistoriske tema,
portretter og en innholdsrik tidslinje over historiske begivenheter. Kvinnehistorien blir aldri ferdig
fortalt, og vi har mange historier vi ønsker å fortelle. Vi har ikke ressurser til å gyve løs på arbeidet med
den kraft vi skulle ønske, men noe aktivitet på kvinnehistorie vil vi ha. Også i årene som kommer.
For tiden jobber det kun damer på Kilden. Vi er ikke hevet over det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det
er langt færre menn enn kvinner som har utdannelse innen kjønn og likestilling. NRKs Brennpunktredaksjon lagde i fjor ﬂere oppslag over det de kalte for «Kjønnskampen». Oppmerksomheten ble også
rettet mot Kilden og vår mangel på kjønnsbalanse. Gjennom å skrive om forskning på menn, intervjue
menn og å aktivt se etter mannlige skribenter, gjør vi vårt for at menn skal fatte interesse for kjønn
og likestilling som et eget kunnskapsfelt. En gjennomgang av Nyhetsmagasinets artikler for 2019
bekrefter at det forskes lite på menn som kjønn. Det må ikke forveksles med manglende forskning på
menn. Innen de ﬂeste fagområder forskes det mye på menns livsverden, men i mindre grad på menns
kjønnsroller, forståelser av maskulinitet, og menns handlingsrom som menn.
Vi merker generelt at ﬂere er opptatt av hvem vi er og hva vi gjør. Vi ser det i antall invitasjoner, deltakere på seminarer og på sosiale medier. Dette er et tegn på at vi har blitt mer synlig. Med økt synlighet
kommer også kritikk. Det lever vi godt med. Vi er et kunnskapssenter og er tett på forskningen og formidlingen av den. Vi er også oftere i dialog med våre målgrupper, fra departement til «vanlige folk på
gata.» Kritikk er en av drivkreftene i forskningen og i samfunnsdebatten. Kritikken vi møter er av og til
ideologisk motivert og del av en polarisert oﬀentlig samtale om kjønn og likestilling. Vi vil ikke bidra til
en slik polarisering. Tvert imot, vi ser det som vår oppgave å formidle kunnskap som kritisk analyserer
frontene uansett side i debatten.
Som følge av endringen fra å være randsone i Norges forskningsråd til å bli administrativt integrert
som en egen avdeling, ble det i 2018 varslet at styret skulle erstattes med et eget faglig råd. Våren
2019 oppnevnte Norges forskningsråd et fagråd som har åtte medlemmer med representanter fra
akademia, myndigheter og aktører som vi samarbeider med.

Kildens direktør
Linda Marie Rustad
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Om Kilden
Kilden er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. Vi jobber
for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon. Kilden er organisert som en faglig uavhengig avdeling i Norges forskningsråd.
Som kunnskapssenter skal vi dokumentere kunnskapshull og peke på områder hvor det er behov for
ny viten. På eget initiativ eller i samarbeid med andre samler og systematiserer vi forskning. Vår formidling skal være kunnskapsbasert. Forskningen inneholder et mangfold av teorier og metoder, og resultatene peker noen ganger i ulike retninger. I tillegg er kjønn og likestilling et politisk felt. Det er derfor
viktig at vi har et mandat som gir oss stor selvstendighet og faglig uavhengighet. Vår formidling er tilpasset en rekke ulike målgrupper, fra å skaﬀe kunnskapsunderlag til politikkutforming til formidling av
forskning til allmennheten. Vi skal sette agenda og skape allianser. Vi samarbeider med forskningsmiljøene, myndighetene, og et bredt spekter av interesseorganisasjoner på kjønn- og likestillingsområdet.
1. februar 2019 ble Kildens nye mandat endelig vedtatt. Som en del av det nye mandatet skal Kilden ha
et eget faglig råd. Rådet ble oppnevnt første gang i 2019. Rådet involveres i prosesser som utvikling av
strategi, kompetanse, prosjekter, og i utarbeidelse av underlag for rapportering til Forskningsrådet.
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Kildens ansatte
LINDA MARIE RUSTAD
Direktør
KRISTIN AUKLAND
Seniorrådgiver
ELIN REKDAL MÜLLER
Seniorkonsulent
BENEDICTE SØRUM
Konsulent (vikar)
HANNAH CHRISTIN LERFALDET
Konsulent (Midl.)
MARIE HULTHIN
Seniorkonsulent (Vikar)

SUSANNE DIETRICHSON
Seniorrådgiver
TRINE ROGG KORSVIK
Seniorrådgiver
MARI LILLESLÅTTEN
Rådgiver (vikar)
ANNE WINSNES RØDLAND
Rådgiver (i permisjon)
Kilden hadde et gjennomsnitt
på 7,2 årsverk i 2019.

Kildens medarbeidere, stående bak fra venstre: Kristin Aukland, Vibeke Hoem, Elin Rekdal Müller, Linda Marie
Rustad. Sittende fra venstre: Trine Rogg Korsvik, Susanne Dietrichson og Marie Hulthin. (Foto: Marte Garmann)
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Kvinnehistorie.no
Med støtte fra Fritt Ord og LO har vi gjennomført en oppgradering av Kildens kvinnehistorie-sider med
ny publiseringsløsning og ny graﬁsk design. Sidene besto opprinnelig av seks separate nettutstillinger
med hver sin nettadresse, under domenenavnet kvinnehistorie.no, laget mellom 2003 og 2013: stemmerett.no, fagbevegelsen.no, Alma Maters døtre, kampdager.no, portretter.no og Fortellinger om henne. Nettutstillingene hadde gått ut på dato visuelt og var vanskelige å navigere i for dagens brukere. De var heller
ikke tilpasset nye digitale plattformer som nettbrett og mobil, og innholdet kunne ikke deles i sosiale
medier.
Målet med oppgraderingen har vært å gjøre stoﬀet bedre tilgjengelig, og tilgjengelig for ﬂere. Arbeidet
begynte i april og ble gjennomført av Kildens kvinnehistoriske team i samarbeid med Ravn webveveriet
som har stått for ny teknisk løsning og ny graﬁsk design. En ekstern referansegruppe bidro til å kvalitetssikre arbeidet. Gruppen bestod av Bente Granrud, Nasjonalbiblioteket, Beatrice Halsaa, Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, Eirinn Larsen, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO,
Ellen Cathrine Lund, Norgeshistorie/UiO, Ingeborg W. Owesen, Norges forskningsråd, Tone Rasch,
Norsk Teknisk Museum, Inga Berntsen Rudi, Nasjonal digital læringsarena og Ole Martin Rønning,
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Alt stoﬀet, som omfatter rundt 100 artikler, ble samlet under en felles nettadresse: Kvinnehistorie.no,
og er i dag sortert etter temaer, personer og langs en historisk tidslinje. Vi har samarbeidet med Arbeiderbevegelsens arkiv om bildematerialet. Sidene ble ferdigstilt 29. august og vi inviterte til et lanseringsarrangement i Forskningsrådet samme dag.

Noen av medlemmene i referansegruppen for kvinnehistorie.no. Fra venstre: Tone Rasch, Ole Martin Rønning, Inga Berntsen
Rudi, Trine Rogg Korsvik og Susanne Dietrichson fra Kilden, og Bente Granrud.
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Kvinnehistorie.no har vært besøkt 16 962 ganger mellom 29. august, da de nye sidene ble åpnet, og 31.
desember.
De tre mest leste artiklene i 2019 er:
• Stortingskorridorenes dronning (Lest 1039 ganger)
• Kvinnekupp i Asker (Lest 579 ganger)
• Den nye kvinnebevegelsen i 1970-årene (Lest 233 ganger)

Annet innhold som er godt lest er temaene: 1970-tallets kvinnekamp og Kampen for stemmerett. Også
tidslinjen som viser viktige årstall i norsk kvinnehistorie er mye besøkt.

Den mest leste saken på kvinnehistorie.no i 2019 var «Stortingskorridorenes dronning og sanitetsforeningens
første leder» om Fredrikke Marie Qvam. (Faksimile fra nettsiden)
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Nyhetsmagasinet
I Kildens nyhetsmagasin kan du lese intervjuer med forskere om ny kjønnsforskning, forskning med
kjønnsperspektiver, saker om forskningspolitikk som berører kjønnsforskningsfeltet, og meningsstoﬀ
om kjønn og forskning. Nyhetsmagasinet er underlagt redaktørplakaten og medlem i Fagpressen.
I 2019 publiserte vi 83 saker mot 104 i 2018, 119 i 2017 og 94 i 2016. Nedgangen i produksjonen av
nyhetsartikler sees i sammenheng med arbeidet med relanseringen av nettstedet kvinnehistorie.no. Nye
nyhetssaker hadde 62 630 sidevisninger, mens det var 194 728 sidevisninger for alle våre nyhetssaker,
noe som utgjør 45 prosent av all traﬁkk på nettsiden vår. Dette viser at forskning har lang levetid og at
gamle artikler fortsatt har nyhetens interesse.

De tre mest leste sakene i 2019:

Hjernevask brukes til å sverte norsk kjønnsforskning (Lest 2510 ganger)

Hannah Ryggen: hyllet av samtiden, glemt
av ettertiden (Lest 2388 ganger)

IS-kvinnene som verken ble lokket eller lurt
(Lest 2012 ganger)
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Tar man en titt på sakene er det stor spennvidde i temaer, alt fra skeive eventyr og kokebøker for
menn, til kjønnsforskjeller i næringslivet, akademia og politikk. Temaer vi viet mye oppmerksomhet i
2019 var kvinnehelse, kvinnehistorie og kjønnsforskjeller i skolen. Over halvparten av sakene brukte
ﬂere kilder. To av intervjuene var forskerportretter.
I 2019 inviterte vi sentrale forskere innenfor kvinnehelse til å belyse temaet ut ifra sitt respektive spesialområde. Vi har også hatt debattinnlegg om kvinner i ﬁlosoﬁfaget og kvinner i fengsel.

Diagrammet viser kjønnsfordeling i egenproduserte saker:

Sakene våre blir ofte republisert av andre medier. Slik når de ut til ﬂere og andre lesere. Forskning.no
publiserer mange av sakene, i 2019 var dette de mest leste sakene der:
• Hjernevask brukes til å sverte norsk kjønnsforskning (Lest 11958 ganger)
• IS-kvinnene som verken ble lokket eller lurt (Lest 6993 ganger)
• – Feil å fremstille gutter som skoletapere (Lest 4188 ganger)

Vi republiserer også saker fra andre medier og i 2019 republiserte vi ti saker fra blant andre Apollon,
forskning.no og kiﬁnfo.no.
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Kjønnsavdelingen
I podkasten Kjønnsavdelingen inviterer vi forskere og andre aktører med kunnskap på et spesiﬁkt felt,
til å diskutere et aktuelt tema i et kjønnsperspektiv. I 2019 publiserte vi fem podkastepisoder, inkludert
ett opptak fra arrangementet Lik rett til makt? Kvinner i lokalpolitikken. Podkasten hadde 17 100 lyttinger
i 2019, Spotify ikke medregnet. Det er en økning på 2500 lyttinger fra 2018. Vi mottok støtte fra Fritt
Ord til produksjon av podkasten.
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Traﬁkk på nett
I 2015 lanserte Kilden nye nettsider. Siden den gang har vi hatt en oppgang på 94 prosent i traﬁkken på
våre nettsider, nær en dobling av aktiviteten fra 220 385 sidevisninger i 2015 til 428 407 i 2019. Traﬁkken på sidene våre øker fortsatt, selv om økningen var noe mindre i 2019 (10,5 prosent) enn i 2018 (19
prosent). Det kan skyldes færre nyhetssaker, men det er også noe mindre traﬁkk til våre statiske sider,
som kalenderen og publikasjoner-sidene. Det er også sannsynlig at den fulle eﬀekten av at vi høsten
2018 ﬁkk fjernet egne IP-adresser fra å bli registrert som traﬁkk i Google analytics, har slått inn på statistikken for 2019 og kan forklare noe av den lavere økningen i traﬁkken.
De ﬂeste av Kildens lesere ﬁnner oss via Google og andre søkemotorer. Mange kommer også til sidene,
og særlig Nyhetsmagasinet, gjennom sosiale medier. På grunn av endringer hos Facebook har det blitt
vanskeligere å nå følgerne våre. Så selv om vi øker synligheten vår og antall følgere i sosiale medier,
inkludert Facebook, ser vi ikke tilsvarende økning i traﬁkken inn på nettsidene våre. Vi har derfor sett
nødvendigheten av å bruke noe midler på annonsering på Facebook og merker tydelig eﬀekt av det.
I løpet av 2019 har Kildens nyhetsbrev hatt en stabil oppgang i antallet abonnenter. Det norske nyhetsbrevet har hatt en økning på 70 nye abonnenter det siste året til 2047 mottakere totalt. Økningen gjelder også for det engelske nyhetsbrevet som har hatt en oppgang på 41 mottakere, som gir en total på
679 abonnenter. Til sammen har vi dermed hatt en økning på godt over 100 nye abonnenter. I tillegg
erfarer vi at nyhetsbrevet har engasjerte lesere, da andelen som åpner nyhetsbrevet ligger godt over
gjennomsnittet.
Nettstedet vår hadde en gjennomsnittlig lesetid på 3 minutter og 19 sekunder i 2019, mot 2 minutter
og 48 sekunder i 2018, det er en økning på litt over 18 prosent. Dette er en god indikator på at de som
kommer på sidene våre faktisk leser sakene våre.

Diagrammet viser hvordan publikum fant veien til kjønnsforskning.no:
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Engelske sider
Den engelske siden vår hadde 94 109 sidevisninger i 2019. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet
med 2018. Dette betyr at 22 prosent av traﬁkken til sidene våre i 2019 var på de engelske sidene, sammenlignet med 19 prosent i 2018. Hovedsakelig kommer leserne til siden for å lese eldre artikler, og 75
prosent kommer fra Google. I engelskspråklige sosiale medier (Facebook og Twitter) får vi stadig ﬂere
følgere.

De tre mest leste sakene på engelsk i 2019:

Controversial documentary used to de-legitimize Norwegian gender research. (Lest
1233 ganger)

Cars are still designed for men. (Lest 546
ganger)

“The urban space is sexualised and misogynistic”. (Lest 461 ganger)

Kilden i sosiale medier
Kilden er godt synlig i sosiale medier. Med kontoer på Facebook og Twitter når vi ut med egne saker.
Vi deler også saker som omhandler relevant forskning eller forskere fra andre medier, bilder, tips om
konferanser, studier, ledige stillinger og debatter. På Instagram deler vi bilder og stories av aktiviteter og
innhold.
Vi får stadig ﬂere følgere i sosiale medier. På Facebook økte antall følgere fra 4030 (2018) til 4600 (2019),
på Twitter økte tallet fra 2070 til 2300 og på Instagram fra 740 til 830 i samme periode. Podkasten
Kjønnsavdelingen har egen konto på Facebook (2168 følgere) og Instagram (765 følgere). Kildens direktør tvitrer aktivt til 1504 følgere.

Faksimile av instagrampostene som oppnådde størst engasjement. I 2019 hadde
alle de ni mest likte postene over 400 likes.
I 2018 hadde den mest likte posten rundt
300 likes, resten av de ni mest likte postene
hadde godt under 100. Det signaliserer en
betydelig økning i oppmerksomhet rundt
vår konto.
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Møtested og debatt
Kilden er et møtested for de som forsker på kjønn og likestilling og de som bruker forskningen, og vi
skal stimulere til kunnskapsbasert oﬀentlig debatt. Vi arrangerer seminarer og konferanser, ofte i samarbeid med andre. I 2019 sto vi for 3 arrangementer. I tillegg har vi holdt en rekke innlegg, sittet i panel
og ledet en rekke paneler.
Hvert år inviterer vi til Nasjonalt kontaktmøte for kjønnsforskningsmiljøene, sammen med Forening for
kjønnsforskning. I 2019 ble møtet arrangert ved Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger
19. september.

Arrangementer:

2. september: Lik rett til makt? Kvinner i lokalpolitikken, lanseringsseminar for Tidsskrift for kjønnsforskning 3/19 på Kulturhuset, Oslo. Samarbeid med
CORE – Senter for likestillingsforskning.

28. november: Den ufødte: Fosteret mellom
kultur, vitenskap og politikk på Teknisk museum,
Oslo. Samarbeid med Teknisk museum/Medisinsk

13. desember: Kvinnehelseforskning, fra morkake
til overgangsalder på Kreftforeningens vitensenter,
Oslo. Konferanse i samarbeid med Norske kvinners
sanitetsforening og Nasjonal kompetansesenter for
kvinnehelse.
12

ÅRSRAPPORT 2019

Kildens bidrag på andres arrangementer:
23. mai deltok Linda i rundebordspanel om Tidsskrift for kjønnsforskning på NORA-konferansen på
Island.
13. juni ledet Linda panelsamtale på arrangementet Trenger Oslo et kvinnehistorisk museum? i regi av
Teknisk museum, Voksenåsen, IAWM – International Association of Women’s Museums, Stockholms
Kvinnohistoriska, Kvinnemuseet og Sveriges ambassade i Oslo.
14. juni holdt Mari innlegg på SAIHs sommersamling om kjønnsforskning og kjønnsstudier i Ungarn
og anti-gender bevegelsen.
16. juni holdt Mari innlegg på Pride House om
anti-genderbevegelsen og deltok i en panelsamtale
om samme tema.
26. juni presenterte Mari Kilden for forskere og
aktivister fra Nicaragua og Bolivia som var på besøk
hos SAIH.
5. september holdt Mari et innlegg på FOKUS’ strategisamling om anti-genderbevegelsen.

8. oktober deltok Linda i et panel om kjønnsforskning på nordiske språk og behov for nasjonale
vitenskapelige tidsskrift på konferansen Rethinking
Knowledge Regimes − Solidarities and Contestations i
Gøteborg.
24. oktober holdt Trine foredrag om Gender and
work-life balance cultures across Europe på FEMINA-konferansen Gender Gap Closure = Value Creation
i Grimstad.
8. november presenterte Kristin Kildens arbeid med
kiﬁnfo.no for en europeisk delegasjon på Mutual
Learning Workshop som Kif-komiteens sekretariat
arrangerte.
14. november ledet Linda et panel om den ultrakonservative opposisjonen mot «gender» i akademia, på konferansen Kjønnsforskning NÅ! ved UiT
Norges arktiske universitet.
18. desember ledet Linda et panel på 40-årsmarkeringen for FNs kvinnekonvensjon CEDAW arrangert
av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

19. september holdt Mari innlegg for Students at
Risk om kjønnsstudier i Ungarn og akademisk frihet,
på en samling arrangert av SAIH.

Trine Rogg Korsvik på FEMINA-konferansen i Grimstad.
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Formidling av kjønnsperspektiver i forskning i forskermiljøene:
16. januar lanserte Linda og Trine den engelske versjonen av håndboken, What is the gender dimension
in research?, på Det norske instituttet i Athen.
28. januar presenterte Linda håndboken Hva er
kjønnsperspektiver i forskning? på et seminar for
ansatte i Norad og Utenriksdepartementet.
13. mars innledet og deltok Trine på workshop om
forskningssøknader på Høgskulen på Vestlandet i
Bergen.
26. mars innledet og deltok Trine på faglig verksted
om kjønnsperspektiv i samfunnssikkerhet, SEROS,
Universitetet i Stavanger.
6. mai innledet og presenterte Trine håndboken
Hva er kjønnsperspektiver i forskning? på KvinnForsk
sitt 10-års jubileum på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.

14. mai innledet Linda og Trine om kjønnsperspektiver i forskning på GenderHubs frokostseminar
The Gender Dimension in Research & Innovation på
Gløshaugen, NTNU i Trondheim.
5. juni presenterte Trine håndboka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? for Koordineringsgruppa for
likestilling, Universitetet i Oslo.
14. oktober holdt Linda og Trine workshop om
kjønnsperspektiver i energi- og miljøforskning for
NordForsk.
12. november innledet Trine om kjønnsperspektiver
i forskning og deltok på workshop på Nordlandsforskning i Bodø.

Linda Marie Rustad, Trine Rogg Korsvik og
Jorunn Økland på Det norske instituttet i
Athen.
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Kildens nettverk
Kilden er del av en rekke nettverk, nasjonalt og internasjonalt:
• NING – Nordisk Informations Netværk Gender, et nettverk av informasjonskontorer for kjønn og likestilling
• Nasjonalt museumsnettverk for kvinnehistorie
• LUN – Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren
• SYNERGY-nettverket i regi av Justisdepartementets EØS-samarbeid om
Istanbul-konvensjonen
• Rings – The International Research Association of Institutions of Advanced
Gender Studies
• Wine – Women’s Information Network of Europe
• Atgender – The European Association for Gender Research, Education
and Documentation
Kildens medarbeidere er oppnevnt i ulike råd og utvalg:
• Kvinnemuseet på Kongsvinger sitt faglige råd (Susanne)
• Observatør i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Linda)
• EU-kommisjonens ekspertgruppe Gendered Innovations (Linda) (bildet)

Under fanen «Om kjønnsforskning» på Kildens nettside samler vi all informasjon om fagmiljøer, studiemuligheter og vitenskapelige tidsskrifter, samt publikasjoner innenfor kjønnsforskningsfeltet. Slik er vi
det naturlige sted forskere deler informasjon fra, og de som ønsker å komme i kontakt med forskere
leter.
Vi har et nordisk nett-samarbeid, som gjør at lesere på våre sider kan ﬁnne arrangementer, ledige stillinger, ﬁnansieringsmuligheter og call for papers som handler om kjønn og likestilling fra hele Norden.
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Internasjonalt
Kildens internasjonale arbeid foregår på mange fronter. Vi er del av internasjonale nettverk og deltar i
prosjekter, vi formidler norsk forskning til utlandet, og vi setter internasjonale forskere i kontakt med
norske miljøer. På engelsk kaller vi oss Kilden genderresearch.no.

EU-samarbeid:
Sammen med 11 partnere fra 10 land i Europa er Kilden partner i det treårige prosjektet Gender Equality Academy. Dissemination of gender knowledge, forkortet til GE Academy. Prosjektet er ﬁnansiert av
EUs program Science with and for society (SWAFS). Vår oppgave i prosjektet er å utvikle ulike kursmoduler som skal tilbys forskere og ansatte i høyere utdanningsinstitusjoner som vil lære om kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. I løpet av 2019 har Kilden deltatt på tre konsortiummøter:
Athen i januar, Paris i juni og Budapest i desember.
Kilden deltar også i GENDER-NET Plus, som er et såkalt ERA-net Cofund. Partnerne i prosjektet er 16
ulike forskningsﬁnansierende institusjoner fra 13 land. Prosjektet har som mål å stimulere til transnasjonalt forskningssamarbeid som blant annet skal integrere kjønnsperspektiver i kunnskapsområder
der de ikke er like åpenbare. Kilden har bistått i utvikling av kommunikasjons- og formidlingsarbeidet.
I tillegg har Kilden, på oppdrag for Forskningsrådet, utarbeidet en rapport om nasjonale (og regionale) tiltak for å bedre kjønnsbalanse og likestilling i akademia i de ulike partnerlandene. Den beskriver
gode eksempler og lovende tiltak for å få til en strukturell endring i forskningssektoren. Rapporten er
en oppdatering av en rapport Kilden tidligere har utarbeidet for Forskningsrådet og GENDER-NET Plus,
som ble publisert i 2015. Den ferdigstilles på nyåret 2020.
Linda er medlem av ekspertgruppen Gendered Innovations og leder dens undergruppe som skal ha et
særlig ansvar for forskningskommunikasjon. Ekspertgruppen inngår i Horisont 2020s SWAFS-program.
I 2019 ble det avholdt tre møter.
Linda er også medlem i den vitenskapelige komiteen i EU-prosjektet Path2Integrity.

Annet samarbeid:
Kilden har tatt initiativ til en kartlegging av Kildens europeiske søsterorganisasjoner. Av den grunn inviterte Kilden sentrale europeiske aktører til et møte i Oslo 6. november. Kartleggingen utføres av Kilden
og ble påbegynt i 2019, den ferdigstilles i 2020.
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Kilden i media
Kilden får ofte henvendelser fra media om å kommentere saker knyttet til kjønn og likestilling. Vi gir råd
om hvilke forskere som egner seg som kilder, og av og til stiller vi også selv som kilder. Media viser også
interesse for Kildens prosjekter. Her er noen av medieoppslagene med Kilden fra 2019:

I mars ble Linda intervjuet av Alt om din helse om kvinnehelserapporten (Innstikk i Dagbladet).

8. mars ble Trine intervjuet i podkasten Siste fra
Marie Simonsen.

I mai ble Linda intervjuet i to artikler på nrk.no i forbindelse
med programmet Kjønnskampen som gikk på NRK Brennpunkt. Hun skrev også en leder som tilsvar.

I juninummeret av Vi over 60 ble Trine intervjuet om 1968 og
den seksuelle revolusjon.

Times higher education.

I september ble Linda intervjuet av tre ulike medier om angrepene på kjønnsforskning internasjonalt: Først av britiske Index
on censorship (12. september) og Times higher education (20.
september), så av Forskerforum (24. september).

Index on censorship.
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Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning er et norsk vitenskapelig tidsskrift for kjønnsforskning, rangert på nivå
1. Tidsskriftet er en viktig arena for faglig utveksling. Det er tverrfaglig, tematisk variert og holder høy
kvalitet. Tidsskriftet eies av Kilden, som har ansvar for tilsetting av redaktører og påtar seg arbeidet som
redaksjonssekretær. Nye redaktører i 2019 var Beret Bråten og Mari Teigen, og redaksjonsrådet besto av
åtte medlemmer med faglig, geograﬁsk og institusjonell spredning.
Hvert år kårer Kilden årets artikkel fra året før. Vinneren av årets artikkel for 2018 var Hannah Helseth,
sosiolog og forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Hun ﬁkk utmerkelsen
for artikkelen «Å føle i oﬀentligheten – en diskusjon av Nancy Frasers oﬀentlighetsidealer». Juryen besto
av Kari Hernæs Nordberg (Universitetet i Sørøst-Norge), Torjer Andreas Olsen (UiT Norges arktiske universitet) og Heidi Kurvinen (University of Turku, Finland).
Det ble utgitt ﬁre numre med til sammen 16 fagfellevurderte artikler. Det var tre åpne numre og et temanummer, med tittelen Politikk, kjønn og likestilling. Etter omleggingen til åpen tilgang i 2017 økte antall
nedlastninger fra Universitetsforlagets nettsted idunn.no betraktelig, fra 16 425 nedlastninger i 2017 til
23 043 i 2018. Stigningen har fortsatt og antall nedlastninger fra idunn.no var i 2019 på 30 605, som er
en solid økning. Enkeltartikler fra tidsskriftet har blitt mer regelmessig delt på Facebook og Twitter og vi
ser at disse artiklene oppnår noe høyere lesertall.
Tidsskriftet ligger åpent tilgjengelig på kjønnsforskning.no. I løpet av 2019 har tidsskriftsidene blitt besøkt over 8200 ganger, det er en økning på 8,5 prosent fra 2018 hvor tallet var 7500. Leserne har besøkt
sidene med fullstendige tidsskrift, eller lest enkeltartikler, som ligger åpent tilgjengelige.
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Eksterne oppdrag
Kilden er avhengig av ekstern ﬁnansiering og utfører oppdrag for ulike aktører. Flere av prosjektene
går over ﬂere år, og en viktig oppgave er å oppdatere og videreutvikle disse i dialog med oppdragsgivere. I tillegg utvikler vi nye prosjekter.
På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, utvikler og drifter Kilden nettstedet kiﬁnfo.no. Nettstedet gir nyttig informasjon
og kunnskap til forskningssektoren om kjønnsbalanse og mangfold i forskning. I 2019 ble arbeidet
med sosiale medier styrket, blant annet med en kampanje om likestillingsseire og -utfordringer, og en
om medlemmene i Kif-komiteen og deres arbeid og prioriteringer. Vi gjorde også en grundig gjennomgang av menypunktet med tiltak for kjønnsbalanse. På Kiﬁnfo publiseres egne nyhetssaker, medieklipp, informasjon om tiltak, rapporter, litteratur og arrangementer. Nettsiden er også et bindeledd
mellom Kif-komiteen og sektoren. Kilden skriver egen årsrapport for oppdraget. Som del av oppdraget
drifter Kilden en egen Facebook- og Twitterkonto for Kif-komiteen.
Kilden mottok støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til portalen Gender in Norway
(gender.no). Tildelingen utgjorde en økning fra tidligere år. I løpet 2019 ble det derfor mulig å gjennomføre en større teknisk og innholdsmessig oppdatering av portalen. Blant annet ble siden ﬂyttet
over på en ny publiseringsløsning som gjorde den lesbare på ulike digitale plattformer. Kilden samarbeider med Bufdir om videre muligheter for utvikling av portalen. Kilden skriver egen årsrapport for
oppdraget.
Kilden deltar i SYNERGY-nettverket initiert av Justis- og beredskapsdepartements EØS-samarbeid på
vold i nære relasjoner. Kilden ﬁkk i oppdrag å skrive tre intervjuer med blant annet politisk ledelse,
samt en informasjonsbrosjyre i tilknytning til det bilaterale EØS-samarbeidet mellom Norge og Romania om høynivåkonferansen som ble avhold i juni 2019 i București.

Andre samarbeid
Som oppfølging av rapporten Hva vet vi om kvinners helse? (2018), tok Kilden initiativ til et samarbeid
med Norske Kvinners Sanitetsforening for å delﬁnansiere en kartlegging av hvordan kjønn og kvinnehelse blir tematisert i helseprofesjonsutdanninger (medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og fysioterapi). Kartleggingen ferdigstilles på nyåret 2020. Kilden opprettet en referansegruppe for arbeidet
bestående av forskere innenfor nevnte utdanninger. Referansegruppen hadde ett møte.
Kilden deltar i prosjektet «Nå begynner a’ med det der igjen» – om kjønnsrepresentasjon i museenes
samlings- og formidlingspraksiser. Prosjektet er ﬁnansiert av Kulturrådet og ledet av Kvinnemuseet/
Anno museum og varer fra 2019 til 2021. Kildens oppgave er å følge opp prosjektet med en artikkelserie i Nyhetsmagasinet, om kjønnsperspektiver i museenes virksomhet. I 2019 publiserte vi ﬁre artikler
av totalt ti artikler som vi har forpliktet oss til å skrive i løpet av prosjektperioden. I artiklene belyser
vi blant annet forholdet mellom kjønn og museer, presenterer utstillingene i prosjektet og intervjuer
forskere med kunnskap på området.
Samarbeidspartnere i 2019:
Arbeiderbevegelses arkiv og bibliotek – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – CORE - Senter for
likestillingsforskning – FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – Forening for kjønnsforskning
(FOK) – forskning.no – Justis- og beredskapsdepartementet – Komité for kjønnsbalanse og mangfold i
forskning – Kvinnemuseet – Kvinnforsk (UiT Norges arktiske universitet) – Nasjonalbiblioteket –
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse – Nationella sekretariatet for genusforskning i Sverige –
Norges forskningsråd – Norsk digital læringsarena (NDLA) – Norske Kvinners Sanitetsforening – Norsk
Teknisk Museum – SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond – Scholars at Risk
Norge og hovedkontoret i USA – Senter for kjønnsforskning (NTNU) – Senter for kjønnsstudier (UiS) –
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO) – Universitetsforlaget.
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Kildens faglige råd
Fra og med 2019 har Norges forskningsråd oppnevnt et eget faglig råd for Kilden.
Medlemmer av Kildens faglige råd for perioden 2019-2021 er følgende:
• Førsteamanuensis Siri Øyslebø Sørensen, Leder ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU
• Assisterende direktør/Seniorforsker Torunn L. Tryggestad, Institutt for
fredsforskning (PRIO), Leder for PRIO Centre on Gender, Peace and Security
• Professor Elisabet C. Ljunggren, Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord
universitet
• Professor Helene Aarseth, Leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO
• Førstebibliotekar Runar Jordåen, Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i
Bergen
• Avdelingsdirektør Anna Bjørshol, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
• Nyhetsredaktør Espen Løkeland-Stai, Dagsavisen (Fra september korrespondent for Khrono i Brussel)
• Professor Knut Liestøl, Institutt for informatikk ved UiO, Styreleder for
BALANSE-programmet i Norges forskningsråd
I 2019 avholdt det faglige rådet to møter. Første møte ble først og fremst en presentasjon av Kilden
og våre aktiviteter. Jesper Simonsen, områdedirektør i Forskningsrådet, deltok og informerte om
Forskningsrådets forventninger til fagrådet. I sitt andre møte ble utkast til Kildens strategi for neste
periode diskutert.
På grunn av skifte av jobb gikk Espen Løkeland-Stai ut av rådet i oktober. Han vil i 2020 bli erstattet av
Knut Oftung fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Postboks 564
1327 Lysaker
post@kilden.forskningsradet.no
www.kjønnsforskning.no
@kjonnsforskning
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