
 
 
 
 

Stöd kring jämställdhet inför en 

bidragsansökan 

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, 

kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet 

handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.  

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni 

kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter 

det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad 

jämställdhet.  

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni 

skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i 

ansökan.  

1. Kartläggning 
Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel 

kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild 

av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan 

ställa er är:  

- I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många 

kvinnor/flickor och män/pojkar?  

- Har kvinnor/flickor och män/pojkar samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, 

eller finns det skillnader?  

- Hur ser behoven ut hos kvinnor/flickor och män/pojkar? Skiljer sig behoven åt? 

- Har både kvinnors/flickors och mäns/pojkars behov och erfarenheter legat till grund för 

planeringen av insatserna? 

- Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor/flickor och 

män/pojkar i dagsläget?  

- Hur fördelas resurserna för kvinnor/flickor och män/pojkar?  

- Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för 

behovsanalysen i ansökan?  

 

2. Analys 
Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar 

som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka 

områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i 

analysarbetet är: 

- Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts? 



 
 
 
 

- I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor/flickor och 

män/pojkar, vad beror denna ojämställdhet på? 

- Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?  

- Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några 

åtgärder? 

- Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?  

 

3. Åtgärder 
Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka 

konkreta åtgärder kan ni vidta?  Även i de fall då det inte finns stora skillnader för 

kvinnor/flickor och män/pojkar i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att 

fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är: 

- Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor/flickor 

och män/pojkar? 

- Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen 

(exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)? 

- Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?  

- Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?  

 


