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Nøkkelkvalifikasjoner
Susanne Rolandsen har bachelor- og mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø med hovedfokus
på likestilling og kjønn. Susanne har erfaring med kvalitative metoder, især dokumentanalyse og
intervju, og har undervist i kvalitative metoder ved Universitetet i Tromsø. Tema for mastergraden var
seksuell og reproduktiv helse blant studenter i Addis Ababa, Etiopia. Prosjektet inkluderte feltarbeid i
Etiopia, intervjuer av studenter og helsearbeidere, samt analyse av nasjonal politikkutvikling.

Utdanning
2016-2018
2017
2011-2016
2015
2014

Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Tromsø
Integrert del av mastergrad, Københavns Universitet
Bachelorgrad i sosiologi, Universitetet i Tromsø
Integrert del av bachelorgrad, University of California Berkeley
Årsstudium i likestilling og kjønn, Universitetet i Tromsø
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Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
20192018/2016
2016/2014

Proba samfunnsanalyse
Universitetet i Tromsø, vitenskapelig assistent
Redd Barna, regionkonsulent
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Erfaring fra andre prosjekter og oppdrag
2019

Redd Barna, evaluering av prosjektet ‘Språklek, aktivitet og læring’
Evalueringen omhandler et pilotprosjekt på integreringsområdet hvor formålet med
prosjektet er at barn med minoritetsspråklig bakgrunn og deres familier skal bli kjent
med aktiviteter i deres nærmiljø, samt norske barn og familier. Prosjektet inkluderer
samarbeid med Redd Barnas frivillige, samarbeidsskole/SFO og andre eksterne
samarbeidsparter. Evalueringen undersøker hvordan prosjektet har opplevdes for de
frivillige og skolen, hvordan skolen og lærere opplever at barna responderer på
aktivitetene prosjektet medfører, samt hvordan de frivillige i prosjektet opplever å
planlegge og gjennomføre aktivitetene. Intervjuer med Redd Barnas frivillige og
ansatte ved samarbeidsskole/SFO har blitt gjennomført. Evalueringen benyttes av
Redd Barna regionalt og nasjonalt.

2018

Masteroppgave
Sexual and reproductive health among university students in Addis Ababa, Ethiopia.
The influence of gender and sexuality on sexual and reproductive health.
Masteroppgaven omhandler hvordan forventninger til kjønn og seksualitet påvirker
studenters seksuelle og reproduktive helse, kunnskap om tema samt tilgang til hjelp
og behandling. 35 studenter og helsearbeidere ved Addis Ababa University ble
intervjuet. En dokumentanalyse av nasjonale strategier ble gjennomført for å
synliggjøre (potensielle) forskjeller mellom det politiske/juridiske nivå og studentene.

2017

Evalueringskomité ved Universitetet i Tromsø
Medlem av ekstern komité med mandat om å evaluere et av universitetets
studieprogram, i ledd av kvalitetssikring. Oppdraget innebar intervjuer med
instituttledelse, vitenskapelige ansatte og studenter, samt rapportskriving sammen
med de øvrige komitémedlemmer.
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