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SENTER FOR KJØNNSSTUDIER 2021 

NØKKELINFORMASJON 

 

Ansatte 

 

Faste stillinger 
• Professor Lene Myong 
• Professor Elisabeth Lund Engebretsen (opprykk per 20.9.21) 
• Førsteamanuensis Ingvil Hellstrand 

 

Rekrutteringsstillinger 
• Postdoktor Jan-Therese Mendes  
• Postdoktor Ramona Dima (oppstart 1. oktober) 
• PhD stipendiat Mathias Klitgård 
• PhD stipendiat Nico Miskow Friborg  
• PhD stipendiat Amalie Sehested Rom  
• PhD stipendiat Ilghar Azarmanesh (oppstart 1. september) 

 
 
Administrativ stilling 

• Administrativ koordinator Ellen K. Ersland  
 

 
Gjesteforsker 

 
• Postdoktor Astrid Møller-Olsen (2020-22) 

 

 

Senterråd 

 
Medlemmer ved årets utgang: 

• Kristiane Marie Fjær Lindland, prodekan for forskning SV-fak., 
UiS 

• Line Nyhagen, professor, Loughborough University 
• Eirinn Larsen, professor, UiO 
• Gro Ellen Mathisen, professor, UiS 
• Peder William Chellew Roberts, førsteamanuensis, UiS 
• Mathias Klitgård, stipendiat, UiS 

 
• Vararepresentanter:  
• Turid Borgen, dekan, SV fak., UiS (vara for leder) 
• Niels Nygaard, postdoktor, UiO 
• Ayan Abdi Mohamoud Handulle, stipendiat, UiS 

 
 
Nøkkeltall  

 
Nettoeffekt av BOA       kr 247 349,-  

Bevilgning fra SV            kr 3 400 000,- inkl kr 600 000,- i prod. resultat.   
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Individuell tildeling av 
forskningsmidler og 
utmerkelser 
 

 
• Ingvil Hellstrand fikk tildelt og har gjennomført SV-fakultetets 

første utdanningstermin okt. 2020 - mars 2021. 
• Ingvil Hellstrand ble tildelt tittel som meritert underviser i 

2021. 
 

 
Kompetanseutvikling 
 

 
• Elisabeth Lund Engebretsen har deltatt i programmet Kvinner 

Til Topps (2019-2021) og er per 21. september 2021 tildelt 
opprykk som professor i kjønnsforskning.  
 

 
Forskning - oversikt 
over de enkelte 
forskningsprosjekter og 
liste over vitenskapelige 
publiseringer se s. 8-12. 
 

 
• Senteret har i alt innberettet 90 aktiviteter til Cristin i 2021. 

Dette inkluderer 11 vitenskapelige publikasjoner, 34 
konferansebidrag og faglige presentasjoner samt 21 intervju til 
media.   

• I tillegg kommer formidlende og populærvitenskapelige 
artikler, ledere, kronikker, rapporter, debattinnlegg, 
anmeldelser, og kunstnerisk produksjon.  

 
 
Undervisning 

 
Vår 2020 

- Kjønn, kultur og samfunn (GEN310/GEN340/GEN540):  
Totalt 37 studenter avla eksamen (37 på bachelornivå og 0 på 
masternivå) 

 
Høst 2020 

- Transnational Perspectives on Nordic Gender Equality and 
Welfare (GEN330/GEN530): 
Totalt 42 studenter avla eksamen (12 på bachelornivå, og 30 på 
masternivå) 

- A posthuman era? (GEN350/GEN550) 
Totalt 20 studenter avla eksamen (4 på bachelornivå, og 16 på 
masternivå) 

- Intersectionality (GEN360/GEN560):  
Totalt 43 studenter avla eksamen (8 på bachelornivå, og 35 på 
masternivå) 

 

 
Deltagelse i råd, utvalg, 
styrer etc. 
 

 
• Lene Myong er medlem av Doktorgradsutvalget for det 

Samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS (fra 1. mai 2016). 
• Lene Myong er nestleder i Forskerskole for radikal 

tverrfaglighet (ITEM). 
• Lene Myong er medlem av styret i Foreningen for 

kjønnsforskning (FOK). 
• Lene Myong sitter i referansegruppen til Center for Køn og 

Diversitet, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. 
• Ingvil Hellstrand er valgt inn i fakultetsstyret for Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 2017-2021. 
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• Ingvil Hellstrand er valgt inn som ekstern representant i 
Studieporteføljeutvalget (SPU) ved Fakultet for 
utdanningsvitenskap og humaniora 

• Elisabeth Lund Engebretsen sitter i referansegruppen til det 
AoF-finansierte prosjektet Core-Kin: Contrasting and re-
imagining the margins of kinship ved University of Helsinki 
(siden 2016), og er medlem i International Advisory board for 
OUTing the past: The international festival for lesbian, gay, 
bisexual and trans history (siden 2018). 

• Elisabeth Lund Engebretsen var medlem i komiteen som 
utarbeidet ny Handlingsplan for Likestilling og Mangfold ved 
UiS i 2021. 

• Mathias Klitgård er medlem av styret i Foreningen for 
kjønnsforskning (FOK). 

• Mathias Klitgård er medlem av Senter for kjønnsstudiers 
senterråd (2021-2022). 

 

 
Doktorgradsarbeid: 
veiledning, PhD-kurs, 
opponent og 
bedømmelsesarbeid 
 
 

 

 

 

 
PhD hovedveileder 

• Elisabeth Lund Engebretsen er hovedveileder for Nico Miskow 
Friborgs doktorgradsprosjekt ved SFK (2019-2023). 

• Ingvil Hellstrand er hovedveileder for Mathias Klitgårds 
doktorgradsprosjekt ved SFK (2018-2022) og Ilghar 
Azarmaneshs doktorgradsprosjekt ved SFK (2021-2024). 

• Lene Myong er hovedveileder for Amalie Sehested Roms 
doktorgradsprosjekt ved SFK/RUC (2020-2023). 

 
PhD biveileder 

• Elisabeth Lund Engebretsen, biveileder for Eir Andreas Ihlang 
Berg, Teologisk fakultet, UiO, som disputerte desember 2021. 

• Elisabeth Lund Engebretsen, biveileder for Silje Mathisen, 
institutt for geografi, NTNU. 

• Elisabeth Lund Engebretsen, biveileder for Luise Salte, IMS, 
UiS. 

• Elisabeth Lund Engebretsen, biveileder for Shen Qing, 
Antropologi, Universitetet i Uppsala. 

• Ingvil Hellstrand, biveileder for Marianne Gunderson, UiB. 
• Ingvil Hellstrand, biveileder for Gitte Westergård, Greenhouse, 

UiS. 
• Ingvil Hellstrand, biveileder for Mehdi Torkaman Momeni, 

Greenhouse, UiS. 
• Lene Myong, biveileder for Ahrong Yang Nissen, AAU, 

Danmark. Avhandling innlevert desember 2021. 
 
PhD undervisning og kurs: 

• Elisabeth Lund Engebretsen avholdt PhD-kurset 
Interdisciplinary Topics in Queer Studies: Autoethnography 
(PhD804), 17-19 November 2021 (digitalt), i regi av 
Forskerskolen ITEM, UiS.  



4 
 

• Ingvil Hellstrand var kursansvarlig for PhD kurset Storytelling: 
Practices, Methodologies, Epistemologies (PHD803) som ble 
avhold 10-12 februar 2021 i regi av forskerskolen ITEM. 

• Ingvil Hellstrand underviste på PhD kurs i environmental 
storytelling ved NTNU 31 mai – 4 juni 2021. 

 
Opponent:  

• Lene Myong var opponent ved Sabrina Vitting-Serups PhD 
forsvar, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns 
Universitet, 4. juni 2021. 

• Elisabeth Lund Engebretsen var opponent for Han Tao’s 
disputas, Department of Anthropology, Sussex University, UK, 
6 juli 2021 (digital).  

 
Bedømmelsesarbeid 

• Elisabeth Lund Engebretsen har vært administrator i 
bedømmelseskomiteen for Lise Johnsens 
doktorgradsavhandling, Arkeologisk Museum.  
 
Koordinasjon: 

• Nico Miskow Friborg har været PhD koordinator for ITEM i 
2021 
 

 
 

Redaktørarbeid 

 

 

• Lene Myong og Ingvil Hellstrand er redaktører for Tidsskrift for 
kjønnsforskning 2021-2022. 

• Elisabeth Lund Engebretsen og Erika Alm, Göteborg 
Universitet, er redaktører for lambda nordica (siden mai 2020). 

• Elisabeth Lund Engebretsen er medredaktør av bokseriene 
Theorizing Ethnography: Concept, context critique (Routledge 
Anthropology), og On Edge: Ethnographies and theories of 
threshold phenomena (Routledge), og sitter i redaksjonsrådet 
til tidsskriftene Feminist Anthropology og The Cambridge 
Journal of Anthropology.  

• Ingvil Hellstrand sitter i redaksjonsrådet for tidsskriftet Fafnir – 
Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research. 

• Lene Myong er medlem av referansegruppen for SAGE: New 
Approaches to Sociology (bokserie).  

• Mathias Klitgård er medlem av redaksjonen for Kvinder, Køn og 
Forskning. 
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Oppsummering 
I likhet med 2020, har også 2021 vært preget av pandemien og restriksjoner, en stor del av 
undervisningen, faglige aktiviteter og møter har derfor funnet sted online. Senteret vil i et visst omfang 
fortsette med digitale faglige aktiviteter, da dette gir muligheter for at nå ut til et bredere publikum. 

Senteret har prioritert kjerneaktiviteter som forskning og undervisning, herunder:  

• Videreutvikle studieporteføljen og promotere en fordypningsmulighet i kjønnsstudier (Minor). 
• Opprettholde faglig forskningskvalitet i både eksisterende og nye forskningsprosjekter.   
• Utarbeide søknader om ekstern finansiering, herunder til FRIPRO, Norges Forskningsråd (NFR), og 

EUs Horizon 2020 Research and Innovation Programme, The Marie Skłodowska-Curie Grant 
(MSCA). 

• Drive og videreutvikle Forskerskole for radikal tverrfaglighet (ITEM) i samarbeid med Arkeologisk 
Museum. 

• Utvikle og avholde to PhD kurs i regi av ITEM. 
• Bistå ny stipendiat som er tiltrådt i september og ny postdoktor som er tiltrådt i oktober. 
• Delta i, og legge til rette for, tverrvitenskapelige og tverrnasjonale forskningsnettverk, inkludert 

Nettverk for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiS. 
• Formidle vår forskning til en bredere offentlighet, herunder produsere innhold til sosiale medier 

og nyhetsbrev.  
• Styrke arbeidsmiljø og trivsel, herunder å holde fokus på å sikre balanse mellom fritid og arbeid.  

 
  



6 
 

1. Organisasjon 
STABEN 

• Lene Myong, senterleder og professor (100 prosent) 
• Ingvil Hellstrand, studieprogramleder og førsteamanuensis (100 prosent) 
• Elisabeth Lund Engebretsen, professor (100 prosent)  
• Jan-Therese Mendes, postdoktor (100 prosent) 
• Ramona Dima, postdoktor (100 prosent)  
• Mathias Klitgård, stipendiat (100 prosent)  
• Nico Miskow Friborg, stipendiat (100 prosent)  
• Ilghar Azarmanesh, stipendiat (100 prosent) 
• Amalie Sehested Rom, stipendiat (100 prosent) samfinansiering UiS/Roskilde Universitet 
• Astrid Møller-Olsen, gjesteforsker og postdoktor (100 prosent) finansieres av Lunds 

Universitet 
• Ellen K. Ersland, administrativ koordinator, finansieres av SV-fakultetet 

Senter for kjønnsstudier (SFK) er en enhet ved Universitetet i Stavanger (UiS) med mandat til å forske, 
undervise og formidle tverrfaglig kjønnsforskning. Senteret finansieres gjennom en grunnbevilgning 
fra SV-fakultetet, i tillegg til ekstern finansiering. Senteret er representert i det nasjonale fagorgan for 
kjønnsforskning. 
 
SENTERRÅD 
Senter for kjønnsstudiers nye senterråd tiltrådte i 2021. Senterrådet har en rådgivende funksjon og har 
mandat til å gi råd om strategisk planlegning, handlingsplaner og årsrapporter, senterets studietilbud, 
områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling. Senterrådet kan også høres i ad hoc-
saker som har betydning for senteret. Våren 2021 oppnevnte dekan for SV-fakultetet, Turid Borgen, 
det nye senterråd: 
 

• Kristiane Marie Fjær Lindland, prodekan for forskning SV-fak., UiS 
• Line Nyhagen, professor, Loughborough University 
• Eirinn Larsen, professor, UiO 
• Gro Ellen Mathisen, professor, UiS 
• Peder William Chellew Roberts, førsteamanuensis, UiS 
• Mathias Klitgård, stipendiat, UiS 

 
• Vararepresentanter:  
• Turid Borgen, dekan, SV fak., UiS (vara for leder) 
• Niels Nygaard, postdoktor, UiO 
• Ayan Abdi Mohamoud Handulle, stipendiat, UiS 

I 2021 avholdt Senterrådet 2 møter (begge via zoom). Denne møtefrekvens blir opprettholdt i 2022. 
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KVALIFIKASJONSOPPRYKK OG KOMPETENSEUTVIKLING 
Det er en prioritet for Senteret kontinuerlig at støtte og legge til rette for kompetanseutvikling for alle 
ansatte forskere. I perioden 2019-21 har Elisabeth Lund Engebretsen deltatt i programmet Kvinner til 
topps. På bakgrunn av innlevert søknad og vurdering av faglig komite er Elisabeth Lund Engebretsen 
blitt tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i kjønnsforskning per 21. september 2021.  
 

                                    
    Professor Elisabeth Lund Engebretsen 
 
 
 
 
DEN VITENSKAPELIGE STAB OG INTERNASJONALISERING 
I 2021 ble staben utvida med stipendiat Ilghar Azarmanesh (1.9.) og postdoktor Ramona Dima (1.10). 
Dermed fortsetter stigningen i Senterets rekrutteringsstillinger, noe som især er muliggjort på grunn 
av ekstern finansiering. Senter for kjønnsstudier har en internasjonal stab og har i den anledning gjort 
sig mange erfaringer med de utfordringer der kan oppstå for nye ansatte i overgang til det norske 
samfunn og arbeidsmarked. Det er Senterets erfaring og klare inntrykk, at de støttefunksjoner og den 
informasjon som UiS stiller til rådighet for internasjonalt ansatte må opprioriteres og styrkes i de 
kommende år. Senteret har levert innspill til både HR og fakultetsledelsen, herunder oppfordret til en 
kartlegging av behov, innspill og erfaringer blant internasjonalt ansatte og de ledere, som har ansvar 
for at bistå nye kollegaer. 
 

                   
                          Postdoktor Ramona Dima    PhD stipendiat Ilghar Azarmanesh  
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2. Forskning 
 
FORSKNINGSBEVILLINGER OG SØKNADER I 2021 
Senteret arbeider målrettet med å utarbeide søknader og sikre ekstern finansiering. I 2021 har 
Senteret hatt et godt år både med hensyn til innsendelse av søknader og tilsagn. Gjennom flere år har 
Senteret vært sponsor for søknader til EUs Horizon 2020 Research and Innovation Programme, The 
Marie Skłodowska-Curie Grant (MSCA), og i februar 2021 fik Ramona Dima bevilget finansiering til det 
2-årige forskningsprosjekt Queer Herstories of struggles and survival in Romania: From Communist 
criminalization to contemporary anti-gender movements in SEE spaces (Q-SEERA). Ramona Dima blir 
dermed Senterets første MSCA postdoktor. Elisabeth Lund Engebretsen fungerer som supervisor for 
prosjektet.  

 
 
Queer Herstories of struggles and survival in Romania: From Communist 
criminalization to contemporary anti-gender movements in SEE spaces (Q-SEERA) 
 
Q-SEERA project studies the rise in anti-gender politics in Romania and other South-
East European (SEE) countries to help address a growing climate of intolerance. One 
strategy for achieving this is to interview old(er) women and employ archival analysis 
in order to explore their lives. Another layer is represented by a comparative analysis 
of gender norms related to sexuality in both communist and post-communist Romania 
and SEE countries. An innovative theoretical framework will also be developed for 
tackling European challenges concerning policies and political discourses involving 
gender and sexual minorities from a transnational perspective. Q-SEERA will link 
Romanian state-enforced homophobia and sexism during communism and until the 
country’s entry into the EU, relating these findings to the roots of anti-gender 
movements in the SEE region. 
 
Les mer om Q-SEERA her. 
 

 
Søknader som fikk tilslag: 

Elisabeth Lund Engebretsen var med å utarbeide søknad og deltar i det NFR-støttede prosjektet 
Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions: Contrasting cultural histories of queer 
domesticities in Norway ca 1842-1972 (QUEERDOM), som går mellom 2021 og 2026. PI er Professor 
Tone Hellesund ved Universitetet i Bergen. Prosjektets nettside: https://queerdom.w.uib.no/  

Elisabeth Lund Engebretsen er med i det NOS-HS støttede ‘exploratory workshops’ prosjektet Queering 
National Histories, som går mellom 2021 og 2023. Prosjektet ledes av Dr. Iris Ellenberger, University of 
Iceland.  

Ingvil Hellstrand deltaker som samarbeidspartner i prosjektet All Tomorrow’s Parties: post-pandemic-
dancing, som er støttet av DIKU. PI: Brynjar Åbel Bandlien. 
 
Søknader som fikk avslag: 

Søknad til «Banebrytende forskning (FRIPRO)» under NRF. PI: Lene Myong 

Søknad til EUs Horizon 2020 Research and Innovation Programme, The Marie Skłodowska-Curie Grant 
(MSCA) i oktober 2021. PI: Riikka Prattes med Lene Myong (supervisor). 

https://queerherstories.wordpress.com/
https://queerdom.w.uib.no/
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OVERSIKT OVER PROSJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING 
SV-fakultetet har hatt en målsetning om ekstern finansiering på 44,080 NOK pr. UFF-stilling i 2021. 
Senteret har per 2021 opptjente eksterne inntekter på 864 031 NOK noe som gir kr 137 148 NOK pr. 
årsverk. 
 

Forskningsprosjekt i 
drift 
 
 

Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA) 
Prosjektleder: Mons Bissenbakker, Center for køn, seksualitet og 
forskellighed, Københavns Universitet 
Finansiert av Det Frie Forskningsråd (Kultur og Kommunikasjon) i Danmark 
Periode: 2017-2022 
WP leder: Lene Myong (frikjøpt 9,1% i 2021) 

Forskningsprosjekt i 
drift 
 

En nordisk queer-revolution: Formeringen av homofil, queer, och 
transaktivisme i Danmark, Norge og Sverige 1948–2018 (NordiQueer) 
Prosjektleder: Jens Rydstrøm, Lunds Universitet, Sverige  
Finansiert av Vetenskapsrådet, Sverige 
Periode: 2019-2022 
WP leder: Elisabeth Lund Engebretsen (frikjøpt 15% i 2021) 

Forskningsprosjekt i 
drift 
 

Caring Futures. Developing care ethics for technology-mediated care 
practices (QUALITECH) 
Prosjektleder: Ellen Ramvi, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiS 
(programområdet for profesjonelle relasjoner og Forskernettverket) 
Finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) 
Periode: 2020-2024 
WP leder: Ingvil Hellstrand (frikjøpt 17,7% i 2021) 
Stipendiat: Ilghar Azarmanesh (finansiert av Caring Futures) 

Forskningsprosjekt i 
drift 

Queer Herstories of struggles and survival in Romania: From Communist 
criminalization to contemporary anti-gender movements in SEE spaces 
(Q-SEERA) 
Postdoktor og leder av Q-SEERA: Ramona Dima  
Finansiert av EUs Horizon 2020 Research and Innovation Programme under 
The Marie Skłodowska-Curie Grant  
Periode: 2021-2023 
 

 
 
FORSKNINGSGRUPPER 
Skeiv Forskningsgruppe ble etablert høsten 2020 og koordineres av Elisabeth Lund Engebretsen. 
Gruppen arrangerer digitale seminarer jevnlig gjennom det akademiske året, hvor presentasjon av 
pågående forskningsprosjekter og etablering av et faglig fundert nettverk blant forskere basert i Norge 
er spesielt vektlagt. Vi legger opp til faglige diskusjoner av teoretiske, metodologiske og etiske 
problemstillinger i queer-forskningsfeltet og LHBTQ+ studier; presentasjon av og (sam)arbeid med 
utkast til publikasjoner eller søknader; samt deling av relevant litteratur, stillings- og stipend-
utlysninger. Det legges også til rette for uformelle diskusjoner om strategier og erfaringer i forhold 
jobb, karriere og studier i akademia. Det er, til slutt, i lys av det geopolitiske klimaet med anti-kjønns 
bevegelser og angrep på demokratiske prinsipper, en viktig målsetning å legge til rette for økt 
forståelse av, mer og bedre dialog mellom norsk, nordisk og internasjonal forskning i dette feltet. 
 
Forskergruppa Livsarket, som består av forskere ved UiS og Universitetet i Agder, i samarbeid med 
ansatte i helse- og omsorgssektoren i Sandnes kommune og sykepleiestudenter ved UiS, har i 2021 
fortsatt arbeidet med å kartlegge bruk av livshistorier som grunnlag for tilpasset omsorg ved sykehjem. 
Vi har samskrevet en artikkel på bakgrunn av datainnsamlingen om utbredelse og bruk av livsark på 

https://www.uis.no/nb/skeiv-forskningsgruppe
https://www.uis.no/en/use-personal-life-stories-care-work
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sykehjem i Rogaland. Vi har også startet arbeidet med å intervjue studenter i praksis, og profesjonelle 
som jobber med livsarket som et omsorgsverktøy i hverdagen.  
 
FORSKERUDDANNELSE OG FORSKERSKOLE I RADIKAL TVERRFAGLIGHET (ITEM) 
To stipendiater, Mathias Klitgård og Nico Miskow Friborg, har gjennomført midtveisseminar i 2021. 
Mathias Klitgårds midtveisseminar ble avholdt 8. juni med kommentarer fra Tara Mehrabi, 
universitetslektor ved Karlstad Universitet, og Alberto Toscano, reader ved Goldsmiths. Nico Miskow 
Friborgs midtveisseminar ble avholdt 7. desember med kommentarer fra Stine Bang Svendsen (NTNU). 
To stipendiater, Amalie Sehested Rom og Ilghar Azarmanesh, har også fått godkjent sine PhD skisser 
av Doktorgradsutvalget ved SV-fakultetet. Dette er et meget tilfredsstillende resultat, spesielt sett i lys 
av de betydelige utfordringer som pandemien har medført i form av restriksjoner på reiser, samvær 
med kollegaer og mer bruk av hjemmekontor og online aktiviteter. Stipendiatene har også fulgt en lang 
rekke PhD kurs og deltatt på konferanser og seminarier.  
 
Alle senterets stipendiater er innskrevet i Forskerskole i radikal tverrfaglighet: ulikheter, 
temporaliteter, eksistenser og materialiteter (ITEM), som Senteret driver i samarbeid med Arkeologisk 
Museum. Kristin Armstrong Oma, professor ved Arkeologisk Museum, og Lene Myong er henholdsvis 
leder og nestleder for ITEM. Ved utgangen av 2021 er i alt 14 stipendiater tilknyttet forskerskolen. Nico 
Miskow Friborg har i 2021 fungert som PhD koordinator og stipendiatrepresentant i ITEMs 
styregruppe. De fleste av ITEMs aktiviteter i 2021 har foregått online, herunder PhD fora, men det har 
også blitt avholdt en rekke sosiale arrangement. I samråd med stipendiatene valgte styregruppen også 
å arrangere to workshops om tiden etter stipendiatperioden og en workshop om stresshåndtering. 
Året ble avsluttet med en gjesteforelesning om tverrvitenskapelighet med Mia Liinason, professor ved 
Lunds Universitet.  
 
PHD KURS 
I 2021 arrangerte Senteret for første gang to PhD kurs i regi av ITEM.  
 
PhD-kurset Storytelling: Practices, methodologies and epistemologies (PHD803) ble avholdt som et 
digitalt kurs i februar 2021, med gode tilbakemeldinger. Kurset tilbyr ulike tilnærminger til 
kunnskapsregimer og kunnskapsproduksjon med utgangspunkt i feministisk og dekolonial 
vitenskapsteori og kvalitative metoder. Målet for kurset var å jobbe med fortellingspraksiser i spill i de 
deltakernes PhD-prosjekt, og å tilby et verktøysett for PhD-studenter som arbeider med fortellinger og 
historier på ulike måter, enten som empirisk materiale (tekster, visuell kultur osv.) eller som metodikk 
(intervjuer, fokusgrupper etc), som kombinerer kritisk, epistemologisk kunnskap med metodisk 
praksis. Vi hadde i alt 13 deltakere, hvor de fleste var basert i Norge, men også noen internasjonale 
kandidater. Ingvil Hellstrand organiserte kurset sammen med Astrid Nyland (AM, UiS) og Ellen Marie 
Jensen (UiT).  
 
Mellom 17 og 19 november 2021 ble phd-kurset Topics in Interdisciplinary Queer Studies: 
Autoethnography (PHD804) avholdt for første gang. Kursleder og koordinator er Elisabeth Lund 
Engebretsen. Kurset ble avholdt digitalt, og det var 22 deltakere. De fire gjesteforeleserne var Ramona 
Dima (UiS), Ulrika Dahl (Uppsala), Ruth Pearce (Glasgow), og Adnan Hossain (Utrecht).  
 
 
KONFERANSER, LESEGRUPPE OG NETTVERK 
Senteret holder et høyt aktivitetsnivå med deltagelse ved både nasjonale og internasjonale 
konferanser. I alt 34 vitenskapelige presentasjoner og faglige foredrag er registret i Cristin i 2021. Til 
den norske kjønnsforskningskonferanse, KjønnsforskningNÅ (online 27.-28. mai) holdt Senterets 
forskere en rekke presentasjoner og deltok også med å arrangere og moderere paneler, keynotes og 
rundebord. Mot slutten av året etablerte Senteret en lesegruppe, Readings in Critical Race Theory and 
Gender Studies, som koordineres av Jan-Therese Mendes og Ramona Dima. Lesegruppens deltagere 
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kommer fra forskjellige forskningsmiljøer, både i og utenfor UiS. I tillegg koordinerer Jan-Therese 
Mendes nettverket Black Feminist Fridays Nordic & Beyond, som har deltagelse av svarte forskere på 
både junior og senior nivå, akademikere, kulturarbeidere, studenter og kunstnere. The Monster 
Network har fortsatt sitt arbeid for å bygge opp monsterforskning som en bred tverrfaglig plattform. I 
2021 er dette arbeidet konkretisert gjennom prosjektet Monsters of the Anthropocene (MoA), som er 
et samarbeid med Oslo School of Environmental Humanities (OSEH). MoA har i 2021 organisert en 
internasjonal lesegruppe, og avholdt symposiet ‘Unruly Origins, Strange Futures’ som et online 
arrangement i oktober. Skeiv Forskningsgruppe avholder månedlige digitale seminarer der 
medlemmer presenterer sine prosjekter. Ved utgangen av 2021 hadde gruppen ca 50 medlemmer.  

DET NASJONALE FAGORGAN FOR KJØNNSFORSKNING 
Senter for kjønnsstudier er representert i Det nasjonale fagorgan for kjønnsforskning. I 2021 har Senter 
for kvinne og kjønnsforskning ved UiT hatt ledervervet og var derfor ansvarlig for at arrangere 
fagorganets årlige møte (24.9) i Tromsø. Som senterleder representerer Lene Myong Senter for 
kjønnsstudier i fagorganet. I sammenheng med fagorganets møte ble det avholdt åpne møter for 
kjønnsforskningsmiljøene, herunder Kontaktmøte og undervisningsmøte. Der ble likeledes avholdt et 
møte med deltakelse av Forskningsrådene, hvor funn fra Sintefs «Kunnskapsoversikt over norsk 
forskning med kjønns- og likestillingsperspektiver» ble presentert. Der var mulighet for at delta på 
møtene in-person eller via zoom. 
 
VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER I SENTERET 
I 2021 har Senteret produsert 11.1 publiseringspoeng, og det er en stor fremgang sammenlignet med 
3.1 poeng i 2020. Med 6.58 årsverk gir dette en produksjon på 1.69 poeng per årsverk i 2021, hvilket 
er meget tilfredsstillende1 Det er likeledes verd at fremheve, at ut av de 8 poenggivende publikasjoner 
er 3 publisert i nivå 2 tidsskrifter, og i tillegg til dette har Senteret 3 vitenskapelige publikasjoner i ikke-
poenggivende kanaler. Målsetningen for 2022 er at fastholde en produksjon på minimum 1 poeng per 
årsverk.  
 
 
 

                  

 

 
1 Hverken Amalie Sehested Rom eller Astrid Møller-Olsen inngår i Senterets årsverk og de aktiviteteter som er 
indberettet til Cristin for 2021. 

https://themonsternetwork.com/page/2/
https://themonsternetwork.com/page/2/
https://www.hf.uio.no/english/research/strategic-research-areas/oseh/research/collaboratories/monsters-of-the-anthropocene.html
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Liste over poenggivende fagfellevurderte publikasjoner i 2021 
 
Engebretsen, Elisabeth Lund (2021). «Cake is not an Attack on Democracy»: Moving beyond Carceral 

Pride and Building Queer Coalitions in Post-22/7 Norway. NORA – Nordic Journal of Feminist and 
Gender Research 29(4): 234-247. 

 
Hellstrand, Ingvil (2021). Storying the world. Speculative fiction as an ethico-political arena. Norsk 

Medietidskrift 28(1): 1-13. 
 
Hellstrand, Ingvil; McCormack, Donna; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; Koistinen, 

Aino-Kaisa (2021). Collective voices and the materialisation of ideas: The monster as methods. 
I: Monstrous ontologies: Politics ethics materiality, s. 143-167. Vernon Press.  

 
Mendes, Jan-Therese (2021). Embodying the Nonhuman, Embracing the Alien: The Hyperbolic 

Strangeness of Blackness. Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy 36(4): 748-763. 
 
Mendes, Jan-Therese (2021). The Familiarly Grotesque: the Afterlife of Colonial Fantasy. Periskop 25: 

150-156. 
 
Mendes, Jan-Therese (2021). Performing improper desires: The unintelligibility of convert black 

muslim women. I: The Palgrave handbook of queer and trans feminisms in contemporary 
performance, s. 99-112. Palgrave Macmillan. 

 
Myong, Lene; Bissenbakker, Mons (2021). Attachment as Affective Assimilation: Discourses on Love 

and Kinship in the Context of Transnational Adoption in Denmark. NORA – Nordic Journal of 
Feminist and Gender Research 29(3): 165-177. 

 
Bissenbakker, Mons; Myong, Lene (2021, ahead of print). Governing belonging through attachment: 

marriage migration and transnational adoption in Denmark. Ethnic and Racial Studies. 
 
 
Fagfellevurderte publikasjoner I 2021 
 
Midtvåge Diallo, Oda-Kange, Miskow Friborg, Nico (2021). Subverting the white cis gaze: Towards a 

pedagogy of discomfort, accountability and care in the anthropology classroom. Teaching 
Anthropology 10(4): 17-35. 

 
The River and Fire Collective (including Nico Miskow Friborg) (2021). The Fires Within Us and the Rivers 

We Form. Teaching Anthropology 10(4): 92-109.  
 
Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil; Gjerstad, Brita; Vagli, Åse Elisabeth (2021). 

CARING FUTURES: a study protocol for transdisciplinary qualitative research on technology-
mediated care practices and theory development for ethics of care. BMJ Open 11(9): e054458. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08038740.2021.2005139?journalCode=swom20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08038740.2021.2005139?journalCode=swom20
https://www.idunn.no/doi/10.18261/ISSN.0805-9535-2021-01-03
https://vernonpress.com/book/953
https://www.cambridge.org/core/journals/hypatia/article/abs/embodying-the-nonhuman-embracing-the-alien-the-hyperbolic-strangeness-of-blackness/7E3C208136FB042EC490D0450FBD293F
https://www.cambridge.org/core/journals/hypatia/article/abs/embodying-the-nonhuman-embracing-the-alien-the-hyperbolic-strangeness-of-blackness/7E3C208136FB042EC490D0450FBD293F
https://tidsskrift.dk/periskop/article/view/128303
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69555-2_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69555-2_6
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08038740.2021.1891133
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08038740.2021.1891133
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2021.1876901
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2021.1876901
https://www.teachinganthropology.org/ojs/index.php/teach_anth/article/view/Subverting%20the%20white%20cis%20gaze/656
https://www.teachinganthropology.org/ojs/index.php/teach_anth/article/view/Subverting%20the%20white%20cis%20gaze/656
https://www.teachinganthropology.org/ojs/index.php/teach_anth/article/view/The%20Fire%20within%20us%20and%20the%20Rivers%20we%20form/The%20Fire%20within%20us%20and%20the%20Rivers%20we%20form
https://www.teachinganthropology.org/ojs/index.php/teach_anth/article/view/The%20Fire%20within%20us%20and%20the%20Rivers%20we%20form/The%20Fire%20within%20us%20and%20the%20Rivers%20we%20form
https://bmjopen.bmj.com/content/11/9/e054458
https://bmjopen.bmj.com/content/11/9/e054458
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NETTVERK FOR TVERRFAGLIG KJØNNSFORSKNING VED UIS  
Der er fortsatt stigende interesse for forskernettverket, selv om pandemien også i 2021 medførte 
færre muligheter for å møtes fysisk. Mange yngre, internasjonale forskere ved UiS har tilsluttet seg 
nettverket de senere år, hvilket avspeiler det stigende antall av internasjonale ansatte ved UiS. 

Nettverkets medlemmer: 

• Joel Alba – doktorgradstipendiat vev Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
• Sanjana Arora - postdoktor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 
• Ilghar Azarmanesh – doktorgradstipendiat ved Senter for kjønnsstudier 
• Annam Azeem – doktorgradstipendiat ved Institutt for språkvitenskap 
• Brynjar Åbel Bandlien - førsteamanuensis, Fakultet for utøvende kunstfag 
• Aashima Budal – doktorgradstipendiat ved Institutt for kultur- og språkvitenskap 
• Ingerid Bø - dr.philos ved Institutt for barnehagelærerutdanning 
• Marianne Bøe - førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og 

spesialpedagogikk 
• Kerenina Kezaire Dansholm – doktorgradstipendiat ved Institutt for 

grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk 
• Reidar Staupe Delgado - førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 
• Ramona Dima – postdoktor ved Senter for kjønnsstudier 
• Elisabeth Lund Engebretsen - førsteamanuensis ved Senter for kjønnsstudier 
• Hande Eslen-Ziya – førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag 
• Nico Miskow Friborg – doktorgradstipendiat ved Senter for kjønnsstudier 
• Olga Gjerald – førsteamanuensis, Norsk Hotellhøgskole 
• Birgitta Haga Gripsrud - førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelig fakultet 
• Inger Gudmundson – kurator, Stavanger Kunstmuseum 
• Sverre Christoffer Guldberg – doktorgradsstipendiat, Arkeologisk Museum 
• Marte Handal - doktorgradsstipendiat ved Institutt for kultur- og språkvitenskap 
• Ingvil Hellstrand - førsteamanuensis ved Senter for kjønnsstudier 
• Ezgi Pehlivanli Kadayifci – postdoktor ved Institutt for medie- og samfunnsfag 
• Mathias Klitgård - doktorgradsstipendiat ved Senter for kjønnsstudier 
• Tone Linge – førsteamanuensis, Norsk Hotellhøgskole 
• Lise K. Meling - førsteamanuensis ved Fakultet for Utøvende Kunstfag 
• Jan-Therese Mendes - postdoktor ved Senter for kjønnsstudier 
• Bianca Alighieri Luz Monteiro – doktorgradstipendiat, Institutt for medie- og samfunnsfag 
• Lene Myong (leder) - professor og faglig leder av Senter for kjønnsstudier 
• Astrid Møller-Olsen – postdoktor og gjesteforsker ved Senter for kjønnsstudier 
• Silje Henriette Amalia Nordmand - førsteamanuensis ved Institutt for 

grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk 
• Kristin Armstrong Oma - førsteamanuensis ved Arkeologisk Museum 
• Ellen Ramvi - professor ved Det helsevitenskaplige fakultet 
• Peder William Chellew Roberts – førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap 
• Ingrid Rusnes - doktorgradsstipendiat ved Institutt for medie- og samfunnsfag  
• Kristin Sørung Scharffscher - førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 
• Ragnhild Sjurseike - universitetslektor ved Institutt for medie- og samfunnsfag 
• Patrycja Sosnowska-Buxton – postdoktor ved Institutt for sosialfag 
• Liv Åsa-Maria Sunnercrantz – postdoktor, Institutt for medie- og samfunnsfag 
• Henriette Thune - prodekan for forskning ved Det helsevitenskaplige fakultet 
• Åse Vagli - førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag 
• Tevfik Murat Yildirim - postdoktor ved Institutt for medie- og samfunnsfag 

https://www.uis.no/about-the-university/contact-us/employees/budal-aashima-article134308-11199.html
https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/forskergruppen/#noaccess#Ingerid%20B%C3%B8
https://www.uis.no/article.php?articleID=126868&categoryID=11198
https://www.uis.no/about-the-university/contact-us/employees/dansholm-kerenina-kezaride-article126903-11199.html
https://www.uis.no/article.php?articleID=125485&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=125458&categoryID=11198
http://www.uis.no/om-uis/kontakt-oss/finn-ansatt/gripsrud-birgitta-haga-article87282-11198.html
https://www.uis.no/article.php?articleID=130806&categoryID=11198
http://www.uis.no/article.php?articleID=108226&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73977&categoryID=11198#Ingvil%20F%C3%B8rland%20Hellstrand
https://www.uis.no/article.php?articleID=129741&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73647&categoryID=11198#Lise%20Karin%20Meling
https://www.uis.no/article.php?articleID=105436&categoryID=11198#Lene%20Myong
https://www.uis.no/article.php?articleID=76765&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73886&categoryID=11198#Ellen%20Ramvi
https://www.uis.no/article.php?articleID=130806&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=81374&categoryID=11198#Ingrid%20Rusnes
https://www.uis.no/article.php?articleID=88569&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73855&categoryID=11198#Ragnhild%20Sjurseike
https://www.uis.no/article.php?articleID=73944&categoryID=11198#Henriette%20Thune
https://www.uis.no/article.php?articleID=73489&categoryID=11198#%C3%85se%20Vagli
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3. Undervisning  
I 2021 har den pågående pandemien fremdeles vært et bakteppe for undervisningen i Senteret. 
Vårsemesterets innføringskurs, GEN340/GEN540 Kjønn, Kultur og Samfunn, gikk som et digitalt 
kurstilbud med Nico Miskow Friborg som emneansvarlig. Til tross for at noen av faglærerne ved 
Senteret i fjor erfarte at emnedeltakelsen gikk noe ned ved heldigitale kurs, hadde vårens emne høy 
grad av deltakelse. Det var i alt 37 studenter som gjennomførte kurset, og det er også generelt gode 
tilbakemeldinger fra studentene denne våren.  

Våren ble også brukt til å promotere vår Minor in Gender Studies, særlig i sosiale medier og på åpen 
dag ved UiS. Minoren besto av våre internasjonale emner:  
 

• GEN330/GEN530: Transnational perspectives on Nordic equality and welfare (10 ECTS). 
Emneansvarlig: Elisabeth Lund Engebretsen 

• GEN350/GEN550: A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations (10 
ECTS). Emneansvarlig: Mathias Klitgård og Ingvil Hellstrand 

• GEN360/GEN560: Intersectionality: Critical perspectives on inequality and power (10 ECTS). 
Emneansvarlig: Jan-Therese Mendes 

Tradisjonen tro arrangerte emneansvarlige Elisabeth Lund Engebretsen, Jan-Therese Mendes, Mathias 
Klitgård og Ingvil Hellstrand en felles introduksjonsforelesning for alle tre emnene på Minoren ved 
semesterstart, og denne ble avholdt digitalt. På grunn av pandemien har det vært ulik innretning på 
kursene: Intersectionality ble i hovedsak avholdt digitalt, mens både Transnational perspectives og A 
posthuman era? hadde et hybrid format med en blanding av digitale og on-campus forelesninger. Det 
er i hovedsak gode tilbakemeldinger fra studenter på alle kurs i Minoren, men et forbedringspunkt er 
fremdeles at en hybrid modell krever tilrettelegging for både studenter om er tilstede i klasserommet, 
og de som av ulike grunner ikke kan møte opp på campus. Dette er selvsagt ikke kun en problemstilling 
i Senteret, men en å jobbe videre med likevel.   

Gjennom året har emneansvarlige og faglærere fortsatt arbeidet med å videreutvikle undervisningen 
i Senteret, og på undervisningsmøtene har vi satt av tid til å ta opp løpende problemstillinger og 
utveksle erfaringer. Alle undervisere i senteret er opptatt av feministisk pedagogikk, og feministiske, 
dekoloniale og skeive tilnærminger til kunnskapsproduksjon og læringsmiljø. I tillegg til at dette ofte 
er tema på våre undervisningsmøter, deltok også Nico Miskow Friborg og Ingvil Hellstrand i panelet 
Teaching and (un)learning in Gender Studies på den nasjonale kjønnsforskningskonferansen 
Kjønnsforskning NÅ! i mai 2021. Panelet ble organisert av Senteret i samarbeid med NTNU. I 2021 ble 
også Ingvil Hellstrand tildelt status som meritert underviser ved UiS.  
 
Covid-19 situasjonen har som sagt preget undervisningstilbudet også i 2021, men antall studenter som 
velger våre emner er heldigvis på vei opp (se tabell under). Dette skyldes i stor grad at flere 
utvekslingsstudenter kom til UiS høsten 2021. Det er også sannsynlig at det heldigitale tilbudet i 
vårsemesteret har gjort introduksjonsemnet tilgjengelig og attraktivt for flere studenter.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antall studenter 
totalt 

 42 82 94  139 143 76 142 

Antall bachelor-
studenter 

37 80 67 75 72 31 61 

Antall 
masterstudenter 

5 2 27 64 71 45 81 



15 
 

 
Oppgangen i antall studenter bidrar også til at studiepoengproduksjonen kommer tilbake på et mer 
gjenkjennelig nivå etter et uvanlig år i 2020. 
 
 

                             
 
 
 
Totalt var det 37 bachelorstudenter som avla eksamen våren 2021, og 0 masterstudenter.  Høsten 
2021 var det 24 bachelorstudenter som avla eksamen og 81 masterstudenter.  
 
Ansatte i Senteret har også hatt veiledningsansvar for til sammen 3 bacheloroppgaver ved UiS i 2021. 
Forskjellen i fordelingen mellom bachelorstudenter og masterstudenter på våre emner holder seg 
stabil: Innføringsemnet Kjønn, kultur, samfunn har en klar overvekt av bachelorstudenter, mens Minor-
emnene domineres av masterstudenter. Vår Minor in Gender Studies begynner nå å bli ganske etablert 
som et fordypningsstudium, og tiltrekker seg både lokale og nasjonale masterstudenter, så vel som 
utvekslingsstudenter.  
 
 

                      

  
  
Fra 2022 vil GEN330/GEN530 Transnational Perspectives on Nordic Equality and Welfare i tillegg inngå 
i Minor for Welfare Studies, som tilbys av Institutt for sosialt arbeid. 
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I 2021 har vi også startet arbeidet med å utvide vår studieportefølje med et nytt kurs, GEN370/GEN570 
Global Sexualities: Theories, Methodologies, Practices, som skal inngå i vår Minor in Gender Studies fra 
høsten 2022. Dette kurset er utviklet av Elisabeth Lund Engebretsen, som også er emneansvarlig. 
Global sexualities erstatter kurset GEN350/Gen550 A posthuman Era i neste års Minor.   
 
En viktig satsning i 2021 har vært læringsmiljø og trivsel for studentene. Etter flere semestre uten å 
kunne treffe våre studenter ansikt til ansikt, har vi invitert til to sosiale treff på campus dette 
høstsemesteret. Vi spanderte kaffe og kake på studentene, og la samlingene like etter en forelesning.  
Det var stor oppslutning fra studentene begge gangene, og studentene var samstemte at de satte pris 
på både å få treffe hverandre og lærere på tvers av emnene i en mer uformell setting. 
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4. Innovasjon og formidling  
 
AKTIVITETSOVERSIKT  
 
8. mars: Celebrating March 8 (digital event for Forskernettverket). Arrangør: Senter for kjønnsstudier.  
 
3. mai: Posthuman Care (webinar). Arrangør: Caring Futures. Innleder: Amelia de Falco. 
 
10. juni: Symposium for Ingerid Bø (Ydalir Hotel). Arrangør: Senter for kjønnsstudier og 
Forskernettverket. 
 
11. juni: Race and Racism – Consumption, Deviance, and Hope (webinar). Arrangør: Jan-Therese 
Mendes. Innledere: Jan-Therese Mendes, Tess S. Skadegård Thorsen og Nefeesa Tarajee Nichols. 
 
21. september: Arts Science & Cocktails – Caring Futures edition (Viktoria Hotel). Arrangør: Caring 
Futures. Innledere: Hege Tapio, Kenneth Austrått, Cathrine Knudsen, Ingvil Hellstrand, Kaisu Koski. 
 
27. september: Closet politics in the early Danish welfare state, c. 1900-1930 (webinar). Arrangør: Skeiv 
Forskergruppe og Senter for kjønnsstudier. Innleder: Niels Nyegaard.  
 
27. september: Robots in Care (webinar). Arrangør: Caring Futures. Innleder: Roger André Søraa.  
 
29. oktober: Halloween symposium ‘Unruly Origins, Strange Futures’. Arrangør: Monsters of the 
Anthropocene-prosjektet 
 
2. november: Food and masculinity in the age of sustainability and ethical consumption (UiS campus). 
Arrangør: Senter for kjønnsstudier. Innleder: Jonatan Leer. 
 
16. november: Mangfold i kulturlivet (Sølvberget). Arrangør: Senter for kjønnsstudier.  
 
I tillegg til disse aktiviteter, har Senteret arrangert Forskercamps og lunsjmøter samt arrangementer 
for studenter og stipendiater i regi av ITEM.  
 
FORMIDLING I MEDIER OG OFFENTLIGHET 
Senterets forskere oppretholder en meget aktiv formidlingsprofil. Det har eksempelvis utartet seg i en 
lang rekke medieintervju, kronikker, debattinnlegg og podcasts. På den måte bidrar Senteret aktivt til 
at formidle ny og forskningsbasert kunnskap til en bredere offentlighet. Dette engasjement i 
forskningsformidling medfører også betydelige utfordringer, da visse deler av den kritiske 
kjønnsforskning, både i og utenfor Norge, i disse år blir møtt med anklager om uvitenskapelighet og 
politisering, og i noen tilfelle sjikane. Senteret er i vedvarende dialog med ledelsen ved SV-fakultetet 
om denne situasjon, som både har omkostninger for kjønnsforskning som fagfelt og de individuelle 
(kjønns)forskere, som blir rammet av dette. 
 
NETTSIDE OG NYHETSBREV 
Senterets nettside på www.uis.no blir kontinuerlig oppdatert og vi prioriterer også at informere om 
våre aktiviteter på sosiale medier som Twitter og Facebook, hvor informasjon om undervisningskurs, 
arrangementer og utlysninger hurtig og effekt kan spres. I 2021 er Senterets kjerneaktiviteter blitt 
samlet og oppsummert i 6 nyhetsbrev, som både sendes direkte til abonnenter og deles på sosiale 
medier.   
 
  

https://www.uis.no/nb/forskning/webinar-caring-futures-posthuman-care-dr-amelia-de-falco
https://www.uis.no/nb/kjonn/en-inspirator-trer-av
https://www.uis.no/en/ethics-of-care/innoasis-science-cocktails-caring-futures-edition
https://www.uis.no/en/research/webinar-caring-futures-robots-care-dr-roger-andre-soraa
https://themonsternetwork.com/2021/10/25/unruly-origins-strange-futures-speakers/
https://www.uis.no/nb/arrangementer/food-and-masculinity-in-the-age-of-sustainability-and-ethical-consumption
http://www.uis.no/
https://twitter.com/Gender_UiS
https://www.facebook.com/UiSGenderStudies
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=84e8f313d663fa7278555a178&id=dea15ec0cc
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5. ØKONOMI 
 

Økonomirapporten viser at det har vært et overforbruk i forhold til budsjett på kr 23 057,- i 2021.

Avvikene fra budsjett skyldes i all hovedsak koronapandemien.   
• Avvik på lønn/BOA har sin årsak i forsinket oppstart av ny stipendiat.   
• Avvik på driftskostnader har sin årsak i redusert aktivitet (færre arrangementer og færre 

reiser)   
 
Driftsinntektene består av:  
Studiepoengproduksjon kr 542 065,- 
Publiseringspoengproduksjon kr   47 178,- 
BOA inntekter   kr   33 666,-  
Sum produksjonsresultat kr 622 909,- (som blir beregnet av produksjon 2 år tilbake i tid) 
Bevilgning fra SV fakultetet  kr 3 402 804,- (inkludert egenfinansiering fra basis kr 711 146,-) 
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