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Jämställdhet i ansökan
Några tips och observationer utifrån vanliga frågor och
svagheter med ansökningar från tidigare
ansökningsomgångar
Tips/
POTENTIAL
Ja/Nej-frågan:
•
Tänk efter om det finns jämställdhetsaspekter relaterade
till det som ni vill lösa. Finns det till exempel skillnader
mellan män och kvinnor med avseende på
arbetsbelastningsskador?
Motivering till svar på Ja/Nej-frågan:
•
I motiveringen beskriver relativt många vilka som ska
utföra projektet och inte det som efterfrågas, nämligen
vilka som påverkas av att det inte fungerar idag och/eller
får det bättre om tänkt lösningen fungerar. Exempelvis
beskriver män och kvinnor som deltar i projektgruppen
och inte skillnader mellan könen avseende fallolyckor
eller mellan pojkar och flickor i lekmiljöer.
•
Flera gör påstående såsom att ”vi har en könsneutral
lösning” eller ”flickor och pojkar påverkas på samma sätt”
utan att belägga detta med fakta och dylikt. Det blir löst
tyckande och gissningar snarare än ett trovärdigt
resonemang.
Notera att det finns ett stöddokument på programmets hemsida finns
ett särskilt dokument som kortfattat tar upp jämställdhetsanalys.
AKTÖRER
•
Alla projekt behöver förhålla sig till jämställdhetsaspekter
vad gäller vilka som ska utföra arbetet i projektet.
•
Om det dessutom är relevant bör personer med
jämställdhetskompetens inkluderas i teamet, till exempel
för att ni på ett professionellt sätt ska kunna utveckla, testa
och utvärdera lösningen.
•
Ibland saknas jämställdhetskompetens hos
projektparterna. Då kan det möjligtvis vara motiverat att ta
in konsulter men som utgångspunkt bör ni sträva efter att
använda intern kompetens.
•
Om ni har en obalans (ej 40/60) motiverar ni varför och
hur det kommer att hanteras under projektet.

GENOMFÖRANDE
•
Beskriv så konkret som möjligt hur ni kommer att beakta
jämställdhetsaspekter i genomförandet. Kommer ni
exempelvis att använda en strukturerad metod för att
analyser hur lösningen påverkar män och kvinnor, hur de
använder den? Kommer kvinnor och män ingå i
testgrupperna? Hur många individer behövs?
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