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GUEST RESEARCHERS 
We are happy to welcome some new guest 
researchers this month:
• Michaela Villani (Italien)
• Heejong Hong (South Korea)

TORSDAGSSEMINARIUM
12/4 Stolta idealiserade fäder – vad gör de med 
jämställdheten och hur jämställdhet kan göras?
Med Sofia Björk, lektor vid Göteborgs universitet. 
Plats: Konferensrummet (13:11). Tid: 13:15-15:00

QUEERSEMINARIET
23/4 Den scharlakansröda gudinnan – om ockultism 
och (queera) femininiteter. Med Manon Hedenborg 
White, TD i religionshistoria vid Uppsala  
universitet. Plats: KWB-rummet. Tid: 18:00

GENUSLUNCHER
Nu startar vårens första genuslunch! Under tre 
tisdagar i vår kommer några av Centrum för  
genusvetenskapens forskare att ge en populär- 
vetenskaplig föreläsning. Genusluncherna hålls på 
Uppsala stadsteater kl. 11:45. Biljetterna kostar 
100 kr (student 80 kr) och inkluderar vegetarisk 
lunch med kaffe/te och kaka. Genusluncherna hålls 
på svenska. I samarbete med Folkuniversitetet och 
Uppsala stadsteater.  

27/3 Stress status och studenter: Om maskulinitets- 
konstruktioner och prestigeutbildningar. Med Ann- 
Sofie Nyström, FD i sociologi. 

NEWS 

2018-03-04 
Uppsala Nya Tidning publicerade ett fint person-
porträtt av vår forskare Elina Nilsson. Länk till 
artikel: bit.ly/2HRRFZu

2018-03-08
Feministiska stadsvandringar kör igång igen. 
Rådet för lika villkor har även i år beviljat bidrag. 
Den 8 mars hölls årets första vandring, och det 
blir fyra vandringar till under året. Läs mer på: 
gender.uu.se

2018-03-14
Annelie Häyren forskare på Centrum intervjuas 
i Forskarpodden om bromance (manlig vänskap) 
bland brandmän och varför #metoo-rörelsen 
fått så stort genomslag i Sverige. Länk till  
inslaget: bit.ly/2DGv4wF

2018-03-15
Centrum för genusvetenskap har fått sin första 
egna doktor! Klara Goedecke disputerade med 
sin avhandling: Other Guys Don’t Hang Out Like 
This: Gendered Friendship Politics Among Swedish, 
Middle-Class Men. I sin avhandling undersöker 
Goedecke hur vänskap mellan män ser ut. Stort 
grattis till Klara Goedecke!

2018-03-15
Nu kan du söka till höstens kurser. Du kan även 
läsa Genusvetenskap A på Campus Gotland. 
Där är alla de fyra delkurserna dessutom sök-
bara som fristående kurser vilket innebär att du 
kan välja att bara läsa delar av A-kursen. Ansök 
på antagning.se senast den 16 april. Läs mer på: 
gender.uu.se/utbildning 
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