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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund till Granska kampanjen  
De båda jämställdhetsutskotten  JämU i Linköping och Jämn i Norrköping, båda inom StuFF 
samarbetade med kampanjen Granska som startade under hösten 2003 och pågick till och med 
våren 2004. Tips inom denna Granska kampanj har därför kunnat skickas till oss  fram till maj 
förra våren. Nedan kommer vi att visa resultatet och sammanställningen av denna kampanj. 
Syftet med kampanjen  har  varit att  hjälpa studenter att granska sin kurslitteratur utifrån ett 
genusperspektiv. Meningen är att studenter ska granska sin egen kurslitteratur för att få en 
uppfattning om vad ett genusperspektiv kan innebär och hur det kan förändra förståelsen av 
kunskap om t.ex. samhället och dess struktur.  
 

1.2 Genus och genusperspektiv 
 
Granska är en del av utskottens långsiktiga arbete med att förverkliga jämställdhetsmålen i 
StuFF:s politiska program. Följande skrivelse om genus och genusperspektiv finns i StuFFs 
politiska program. 
 
Genus innebär kön som konstruktion. Hela samhället genomsyras idag av ett genussystem, 
som definierar vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt. Systemet bygger på två 
principer: könens isär hållande och det manligas överordning. Dessa strukturer och orättvisor 
påverkar alla, men alla är också genom sina handlingar med och återskapar dem. Så också 
Linköpings Universitet. Att anlägga ett genusperspektiv innebär att se detta. Därför anser vi 
det viktigt att högskolan tar ställning för att medvetandegöra studenter om utbildningens 
relation till genussystemet, genom att införa ett genusperspektiv i alla utbildningar och kurser.  
Genus är möjligt att förändra. I och med att vi lever i ett samhälle där kvinnligt och manligt 
påverkas av människors sociala och kulturella miljö, har man olika erfarenheter beroende på 
kön. Detta påverkar det perspektiv från vilket en person ser på sin utbildning. Genom 
genussystemets överordning av mannen är det manliga perspektivet det rådande. Det är viktigt 
att båda könens perspektiv får möjlighet att komma fram i värderingar av kurser och 
utbildningar.  
 
StuFF kräver:  
- Att högskolan skall verka för att ett genusperspektiv genomsyrar alla utbildningar  
- Att uppföljning och utvärdering av kurser och utbildningar utformas så att båda könens 
perspektiv kommer fram och beaktas  

1.3 Syfte 
Syftet med Granska är att studenter skall granska sin egen kurslitteratur ur ett 
genusperspektiv. Vår vilja har varit att vi skulle bli tipsande om kurslitteratur där någonting 
varit anmärkningsvärt, sett ur ett genusperspektiv. Både bra och dåliga exempel har varit 
välkomna. Kampanjen syftade till att uppmuntra studenter vid Linköpings universitet, och 
särskilt de vid Filosofiska fakulteten, att genusgranska sin kurslitteratur. 



2. Planering 
 
Idén till Granska kampanjen kom ifrån Norrköpings utskott, dåvarande jsu (Jämställdhet och 
studiesociala utskottet) vårterminen 2003. Utskotten i Norrköping och Linköping ville påbörja 
ett närmare samarbete mellan städerna.  Kampanjen började planeras höst terminen 2003 och 
pengar söktes. På ett av våra möte kom Tove Mattson och hon informerade oss om att det 
gick att söka pengar för projekt som detta. Vi sökte pengar från Stuff som gav oss 4 000 kr för 
att hålla föreläsningar i Norrköping och Linköping. Under hösten söktes aktivt föreläsare men 
alla tillfrågade tackade nej. Vi har letat föreläsare som kunde föreläsa om genusperspektiv i 
studentlitteratur vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. Detta tog mycket energi. Efter 
vårterminens början fick vi 10 000 kr av jämställdhetsrådet. Detta hade föregåtts av mycket 
förväxlingar och förvirring. Mycket energi och arbete togs från andra delar av projektet för att 
få sökta medel. Nu påbörjades arbetet mer konkret eftersom vi nu visste vilka ekonomiska 
ramar vi hade att röra oss inom. Även under våren söktes föreläsare utan resultat. Vår tanke 
var att starta kampanjen med en föreläsning för att på så sätt reda ut begreppen och underlätta 
för studenter att granska sin kurslitteratur. Detta satte käppar i hjulen för oss. Vi blev 
medvetna om att vi var tvungna att starta kampanjen utan föreläsning eftersom vi ej fick tag 
på någon föreläsare. Istället för en föreläsning planerades och utfördes ett samtalscafé. Övriga 
planerade aktiviteter som exempelvis bokbord och hemsida förverkligades. 

3. Marknadsföring 
 
Vi har marknadsfört oss genom flera olika kanaler vilka redovisas nedan. Sammantaget är vi 
nöjda med vår marknadsföringsinsats. Vi upplever det som att vi har nått ut till många 
studenter och bidragit till ökade debatt och medvetenhet om genus och genusperspektiv. Vi är 
också nöjda med att vi har utnyttjat så pass många olika vägar att nå ut till studenter. 
 

3.1 Marknadsföring via nätet 

3.1.1 www.granska.tk 
Projektet har haft en hemsida som legat ute sedan mitten av höstterminen. Några månader eter 
att den lades upp skaffades en träffräknare som visar hur många som gått in på sidan. Vi anser 
det troligt att besökarn inte besökt hemsidan flera gånger med tanke på att den inte har 
uppdateratsDetta skulle innebära att antal träffar någorlunda motsvarar antalet personer som 
besökt sidan. I slutet av  maj 2004 hade vi drygt 200 träffar. 

3.1.2 Sektionsmail 
Den 17 februari marknadsfördes Granska i ett mail som skickades till samtliga sektioner som 
samverkar med StuFF. Vissa sektioner vidarebefordrade detta mail till sina medlemmar 
medan andra sektioner enbart tog del av informationen internt. Mailet innehöll följande 
information:   
 
”Granska - finns det genusperspektiv i din grundutbildning? 
Kampanjen "Granska - finns det genusperspektiv i din kurslitteratur" pågår 
för fullt. Syftet med Granska är att du som student skall granska din egen 
kurslitteratur ur ett genusperspektiv. Arrangörer är StuFF:s 
jämställdhetsutskott JämU och JämN. De vill att du tipsar dem om litteratur 



där något varit anmärkningsvärt, sett ur ett genusperspektiv. Både bra och 
dåliga exempel är välkomna. Vill du ha mer information om Granska besök 
http://www.granska.tk/ eller maila Eva Brattander på eva@stuff.liu.se" 

3.1.3 Länkar till www.granska.tk 
I början på vårterminen, närmare bestämt den 28 januari, publicerades en notis om Granska på 
första sidan på StuFF:s hemsida. Informationen har därmed varit lättillgänglig för besökare. 
Denna notis har sedan legat kvar under hela vårterminen. Från StuFF:s hemsida länkas till 
Granskas egen hemsida på ett antal ställen. 
 
En länk till Granskas hemsida har funnits på studentportalen (och blaskan).  
 

3.2 Bokbord 
Granskas medlemmar har under upprepade tillfällen anordnat bokbord på båda städers 
Campus. Bokborden har ägt rum under tider då många studenter vistas där bokborden har stått 
och på bordet har olika information funnits. Bland annat har vi haft en flyers om Granska och 
hur man genusgranskar sin kurslitteratur, litteraturtips och en serie böcker från 
Högskoleverket om genusperspektiv inom olika discipliner, som vi delat ut till intresserade. 
Sammanlagt 118 böcker har beställds från Högskoleverket de har handlat om genusperspektiv 
i juridiken, på språk, inom psykologin, arkeologin, kulturgeografin, socialantopologin och 
teknikvetenskapen. De flesta böckerna har blivit bortskänkta vid bokbord (några finns dock 
kvar). Böckerna har beställds i omgångar vart eftersom de har tagit slut, särskilt populära har 
de om psykologi och språk varit.  
 
Syftet med bokborden har varit att informera om Granska och hur man kan avgöra om en bok 
har ett genusperspektiv samt att finnas till hands för frågor om kampanjen. Intresset har också 
varit stort vid de flesta tillfällen och många har kommit och frågat om kampanjen och sagt att 
de ska lämna ett bidrag.  
 
Bokborden i Linköping har ägt rum i D-huset utanför Humsam-Biblioteket, i Colosseum i C-
huset samt i Key-husets foajé. Bokbord har också funnits under evenemang som Oavsett-
dagen, Mångfaldsdagarna och på Nationernas Hus på Internationella kvinnodagen. 
 
Datum Linköping: 
18:e november Oavsett dagen Key 
16:e februari Kårrallen 
4:e mars D-huset 
8:e mars NH, vid föreläsningar med anledning av  Internationella kvinnodagen 
16:e mars D-huset 
1:a april D-huset 
19:e april D-huset 
 
Datum Norrköping 
20:e februari 
8:e mars 
5-6 maj obekvinnat/obemannat bokbord under Mångfaldsdagarna 

http://www.granska.tk/


3.3 Tidningar 

3.3.1 Norrköpingstidning 
Vi intervjuades under Oavsettdagen om Granska av en reporter från Norrköpingstidningen 
och artikeln kom dagen efter. 

3.3.2 Filosofen 
Granska har marknadsförts i Filosofen, vilken är StuFF:s medlemstidning. Tidningen har en 
upplaga på 3500 exemplar och kommer ut sex gånger per läsår. Annonser om Granska har 
funnits i första numret 03/04, nummer fyra 03/04 och nummer fem 03/04. 

3.4 Sektionsutbildning 
StuFF anordnade den 6 mars en sektionsutbildning som riktade sig till sektionsstyrelserna. 
Där informerade Eva Brattander om Granska och genusperspektiv under 20 minuter. Detta 
nådde många människor vilka i sin tur fick en möjlighet att föra detta vidare till sektionens 
medlemmar.  

3.5 Affischering och övriga reklaminsatser  
Affischer sattes upp över hela Campus Linköping två gånger per termin. På Campus 
Norrköping har vi under vårterminen affischerat fem gånger: 14/1, 22/1,16/2, 30/3, 13/4. På 
dessa fanns vår logotyper och varierande texter vars syfte var att uppmuntra studenter att 
granska sin litteratur, besöka vår hemsida och lämna in bidrag. Även tröjor samt fyra 
minilakarn trycktes med vår logotyper. Detta för synliggöra kampanjen under bokbord och 
annan utåtriktad verksamhet.  

3.6 Samtalscafé  
I anslutning till Granska anordnades den 21 april ett samtalscafé. Syftet var att skapa utrymme 
för studenter att tillsammans diskutera genusperspektiv. Detta blev mycket lyckat och 
diskussionen var inspirerande. Ungefär tjugo personer deltog på arrangemanget. Detta var 
informationen som tycktes på affischer och flyeers inför samtalscaféet: 
 
"Samtalscafé 
Onsdagen den 21 april kl. 17:15 – 18:45 
U3, C-huset, campus Valla 
Nu har Du chansen att över en fika diskutera  
genusperspektiv i grundhögskoleutbildningar med andra studenter. 
Vad är genusperspektiv för Dig? 
Hur ser det ut på Din utbildning? 
Vad skulle Du vilja förändra? 
Är genusperspektiv överhuvudtaget viktigt? 
Kvällen inleds med en kortare paneldebatt för att sedan  
övergå i öppna diskussioner. 
Arrangemanget är kostnadsfritt och fika bjuds på." 



4. Ekonomi 
Vi fick våra ekonomiska bidrag senare än beräknat. Vi har inte heller använt upp bidragen. 
Kampanjen har i nuläget kostat knappt 5 000 kr, vilket kan jämföras med en budjet på 14 000 
kr (4 000 kr från Stuff och 10 000 kr från Jämställdhetsrådet). Detta kan förklaras med att 
Samtalscaféet kostade mindre än de medel som avsatts för föreläsningar. Utgiftsposten för 
arvoderingar på 2 000 kr har inte använts. Reklamkostnaderna har varit mindre än beräknat 
och även resekostnaderna eftersom Campusbussarna åter blev gratis under vårterminen.  

5. Resultat 
Vi har fått in tre svar, ett i samband med bokbord, ett via e-mail (till granska@passagen.se) 
och det sista kommer från Norrköping. Detta är mindre än vad vi hade hoppats på och 
förväntat oss. En förklaring kan vara att studenter i allmänhet känner sig osäkra på vad ett 
genusperspektiv är och därför har haft svårt att tipsa oss. En annan förklaring till detta tror vi 
är att det kräver en ganska stor arbetsinsats att skriva ett tips, vi tror att studenterna velat vara 
grundligare än vad vi krävt och därför inte orkat ta sig tid. Att de som har samtalat med oss 
när vi haft bokbord inte då tipsat oss kan dels bero på ovanstående, d.v.s. att de velat vara 
noggranna, dels på att det underlättar att ha den aktuella boken tillgänglig när tipset författas.  
 
Det går att se kampanjen som mindre lyckad så som syftet till den är formulerat, d.v.s. att vi 
ville ha in tips från studenter om deras kurslitteratur. Men ses istället till det mer outtalade och 
underliggande syftet att skapa ökad medvetenhet och debatt om genus och genusperspektiv i 
utbildningen kan kampanjen ses som framgångsrik. Medvetenhet är svårt att mäta men 
uppmärksamheten kampanjen har fått visar ändå på att frågorna har fått en plats på 
wdagordningen. 
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