
 
 
 
 
 

Stöddokument till länsstyrelserna vid 
bedömning av jämställdhetsaspekter i en 
bidragsansökan samt vid uppföljning av 
insatser 
 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har i uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås, där det 

övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Enligt 5 § i länsstyrelseinstruktionen ska länsstyrelsen integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin 

verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars 

villkor. Till följd av detta behöver länsstyrelsen veta på vilket sätt de medel vi fördelar bidrar till 

uppfyllandet av de jämställdhetspolitiska målen.  

Vid ansökan 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans med särskilt sakkunniga i jämställdhet tagit fram ett 

stöddokument kring jämställdhet som sökande aktörer kan använda sig av då de skriver en 

bidragsansökan. Enligt stöddokumentet bör de sökande göra en kartläggning samt en analys utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv, samt beskriva de åtgärder de inom ramen för insatsen ämnar vidta för 

att minska eventuell ojämställdhet mellan kvinnor och män.  

Då en länsstyrelse får in en bidragsansökan för bedömning kan nedanstående frågor utgöra ett stöd i 

arbetet: 

- Har en kartläggning gjorts där den sökande redogör för vilka utmaningar som finns kopplade 

till jämställdhet? 

- Framgår det tydligt till vem insatsen är riktad (kvinnor och män) och varför?  

- Finns det en behovsanalys utifrån kvinnors och mäns olika behov och möjligheter?  

- Finns det en beskrivning av på vilket sätt den planerade insatsen kommer att bidra till en 

ökad jämställdhet mellan kvinnor och män?  

- Beskriver den sökande hur insatsen kommer till nytta för båda könen och hur den bidrar till 

att bryta traditionella könsmönster?  

- I det fall insatsen enbart riktar sig till ett av könen, finns det en motivering till varför? 

 

Vid uppföljning (granskning av slutrapport etc.) 

I de mallar för uppföljning av insatser som finns ställs ett antal frågor om jämställdhet. Länsstyrelsen 

bör vid granskningen av rapporterna även fundera kring: 



 
 
 
 
 

- Finns det i slutrapporten en koppling till den jämställdhetsanalys som gjordes i ansökan? 

- Framgår det av rapporten vilka grupper som nåtts av insatsen och dess resultat? 

- Innehåller slutrapporten både en kvantitativ (t.ex. könsuppdelad statistik) och en kvalitativ 

uppföljning av kvinnors och mäns deltagande?  

 

Övriga tips kring uppföljning: 

- Besök hos insatserna medan de pågår, för att t.ex. titta på vem som deltar och på vilka villkor 

deltagande sker. Ställ frågor om utmaningar kring jämställdhet i insatserna.  

- Projektägarmöten med flera beviljade insatser där jämställdhet diskuteras. 

- Ta hjälp av er särskilt sakkunniga i jämställdhet! 

 


