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Kvalitetsutveckling 
–

Att leda för framgång

Åsa Rönnbäck, PhD



Två grundsyner på kvalitet

KVALITETSSÄKRING = 
STABILITET

KVALITETSUTVECKLING = 
FÖRBÄTTRINGAR
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Påverkan på resultat

Vad påverkar resultat?



Leda för framgång 
–

Integrera jämställdhet i 
kultur, struktur & systematik!
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Åsa Rönnbäck, PhD
Förbättringsakademin

Tfn: 070-567 59 97

E-post: asa@forbattringsakademin.se

www.forbattringsakademin.se



Jämställdhet som stöd i 
kvalitetsutvecklingen
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Målet: Goda resultat och god kvalitet för alla invånare
= flickor och pojkar, kvinnor och män - oavsett vilka de är

Jämställdhetsperspektiv  
- från ”behovsfångst” till 

övergripande styrning och det 
dagliga förbättringsarbetet … och då måste 

jämställdhet vara en 
del av det ordinarie 

kvalitetsarbetet 
– och bäras av dem som 

leder och stödjer det
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Varför ska vi jämställdhetsintegrera kvalitetsarbetet? 
Exempel: Etableringsprocess
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Utan jämställdhetsperspektiv – ohållbar kvalitetsutveckling

4.1 Säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och 
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som 

leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

4.2 Säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av 
god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja 
grundskolan.

4.3 Säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning 
och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god 
kvalitet till en överkomlig 

4.5 Avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet 
och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla 
nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktions-
nedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta 
förhållanden.

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för 
barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, 

inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.5 Senast 
2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom 
utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till 
utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för 
utsatta personer, inklusive personer med 
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som 
lever under utsatta förhållanden. 
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Från övergripande mål till förbättringsledning

Formell styrning – det är ”tesagt”

• Ex övergripande styrdokument och det årliga 

mål- och budgetdokumentet

Ledning – det efterfrågas i praktiken 

• Ex. nämndsammanträden, budget- och resultatdialoger, verksamhetsuppföljningar, 

medarbetarsamtal och ”förbättringsledning” i vardagen

Vägledning – det stöds i vardagen

• Ex. anvisningar, systemstöd och bollplank
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Utbildning – ett exempel 

Känna till Förstå Leda Utveckla Handleda 
och stödja

 Kursmodul 
Känna 
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- 
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ra 
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a och 
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Roll Omfattning (dagar) 0,5 1 2 1,5 0,5 7,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Medledare                  
Chef                  
Processägare/-ansvariga                  
Processledare                  
Teammedlemmar                  
Processcontroller                  
Processkommunikatör                  
Processhandledare                  
 Basmoduler Fördjupningsmoduler 
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Ge stöd och vård på vård- och omsorgsboende

Lagstiftning och 

övriga krav

Övriga 

intressenter

Medborgare/

mottagare

Politiska krav

Strategi för en 
JÄMSTÄLLD & 

JÄMLIK 
VERKSAMHET

T.ex. lika goda resultat 
oavsett kön och stadsdel 

Behov av ny kunskap för att skapa jämställda verksamheter
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Ett fortfarande aktuellt exempel 

4.1 Säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och 
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som 

leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

4.2 Säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av 
god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja 
grundskolan.

4.3 Säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning 
och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god 
kvalitet till en överkomlig 

4.5 Avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet 
och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla 
nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktions-
nedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta 
förhållanden.

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för 
barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, 

inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.5 Senast 
2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom 
utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till 
utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för 
utsatta personer, inklusive personer med 
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som 
lever under utsatta förhållanden. 

Svenny Kopp
https://urskola.se/Produkter/209679-UR-Samtiden-Flickor-och-kvinnor-med-autism-

Flickor-med-autism-del-1
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Metoder och redskap – RKA:s jämställdhets- och 
jämlikhetsintegrerade modell för resultatanalys



Anna Giotas Sandquist, KPMG
anna.giotas.sandquist@kpmg.se



Resultat, analys, aktivitet 
och förbättring



Kvalitetsarbete

NULÄGE FÖRÄNDRING NYLÄGE

Börja i nuläget! Vilka utmaningar finns hos er? 



Resultaten finns – använd dem!



Vad finns?
- Socialtjänst (äldre och ek bist)
- Brukarundersökningar socialtjänst

-Hälso- och sjukvård
- Kollektivtrafik

- Trygghet och säkerhet

- Företagsklimat
- Planläggning och tidsåtgång

-Miljöarbete (antibiotika)
-Grundskola

-Gymnasieskola
- Kommunens kvalitet i korthet

- Folkhälsa 
- Jämställdhet

- Integration

- Kommunal arbetsmarknadsstatistik
-Mänskliga rättigheter

- Barn och unga i fokus
- Strategi för hälsa



Bra resultatDåligt resultat

Ej likvärdigt
för kvinnor
och män

Likvärdigt 
för kvinnor
och män

Låg kvalitet

Hög kvalitet

Varför könsuppdela?
- jämställdhet handlar om kvalitet



Få syn på avvikelserna

Ett exempel från Kommunens kvalitet i korthet (klipp från Kolada):
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad 
situation, andel (%) Totalt

Män

Kvinnor



Rådet för främjnde av kommunala analyser

Analysera resultat, prioritera 
viktigaste avvikelserna och besluta om 
åtgärder – som berör många och gör 
skillnad!

Analys

Prioritering
Mål
Resurser

Planering”in i ordinarie planering och uppföljning”



Hanna Lundborg
Projektledare och samordnare, 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
hanna.lundborg@skl.se



• Folkhälsa
• Jämställdhet
• Inkludering
• Miljö

FOKUSOMRÅDEN



Exempel





Våra aktiviteter ska ge resultat

Resultatet är hur det BLEV bättre för olika grupper av 
kvinnor och män, flickor och pojkar 

och icke-binära 



Fler nyanlända kvinnor tar del av satsningar för arbete och företagande i Hedemora 
efter att vi systematiskt följt upp arbetet könsuppdelat. 

Vi genomförde därefter åtgärder: 

- Riktade satsningar för kvinnor och män
- Uppsökande verksamhet
- Barnpassning  
- Förebilder

”En väg in” En inkluderande mötesplats för arbete och företag är ett treårigt EU-projekt 
finansierat av asyl, migration och integrationsfonden (AMIF).

Verksamhetsexempel
- Integration ur ett jämställdhetsperspektiv



Film om Hedemoras jämställdhetsutmaningar

För vidare information

www.hedemora.se/valgrundat

www.hedemora.se/jamstalldhetsutmaningar

www.makeequal.se/tipsbanken

http://www.hedemora.se/valgrundat
http://www.hedemora.se/jamstalldhetsutmaningar
http://www.makeequal.se/tipsbanken


Christina Lundgren, vice ordförande kommunstyrelsen 
christina.lundgren@hedemora.se
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Avslutningsvis

Presentationen, länkar och kontaktuppgifter 
finns på Forum Jämställdhets hemsida.

Vi blir det vi ofta gör.
Vill vi få ett annat resultat får vi börja göra på ett annat sätt!



Moderator:
Jesper Jansson
jesper@sqild.se
018-429060

mailto:jesper@sqild.se


 

 

 

 

 

 

 

 


