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Upplägg

• Introduktion – styrsnurran och Botkyrka som exempel

• Genomgång av RKA:s och Botkyrkas jämställdhets- och 

jämlikhetsintegrerade analysmodell

• Exempel och övningar utifrån analysmodellen



Rådet för främjande av kommunala analyser

Analysera resultat och prioritera förbättringsområden

Behov, förutsättningar, rättigheter hos olika 

grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar 

Styrsystem – mål och 

resultat

Kvalitetsarbete

Skola, äldreboende, simhall, bygglovskontor 

osv

Medborgare

Lagar

Policies

Rikt-

linjer

Rutiner

Pro-

gram



Utveckling och förbättring i Botkyrka

Riktlinjer för en jämlik verksamhet slår fast att vi systematiskt ska arbeta 

utifrån ett jämlikhetsperspektiv när vi sätter mål, planerar och följer upp våra 

verksamheter utifrån Botkyrkabornas behov, förutsättningar och rättigheter. 

- Interkulturell 

utveckling

- Jämställdhet

- Hedersrelaterat 

våld och förtryck

- Tillgänglighet

- Jämlik hälsa



Utan spaning – ingen aning!

• Det räcker inte att tro eller känna. 

• Mål och resultat ska vara tillgängliga för 
förtroendevalda och Botkyrkabor så de kan följa 
utvecklingen.

• Jämlikhet är en rättighets- och kvalitetsfråga: 

- våra analyser bättre.

- våra beslut blir mer träffsäkra.

- våra verksamheter mer effektiva.

….på så sätt får vi en ökad måluppfyllelse och bättre 
kvalitet i nämndernas ordinarie verksamhet.

Ett mer jämlikt Botkyrka med minskade klyftor



Botkyrkas modell för att analysera 

verksamhetens resultat

1. Samla information

2. Fokusera

3. Sök orsaker

4. Dra slutsatser

5. Föreslå åtgärder



Steg 1: samla information

- Uppnår vi de krav som ställs på verksamheten utifrån 
lagar och den politiska styrningen?

- Vad säger våra verksamhetsresultat?

• Omvärld

Verksamhetens resultat:

• Medborgarundersökning

• Brukarundersökningar

• Medarbetarundersökning

• Forskning om ojämlikhet kopplat till verksamhet

• Medborgardialog i den dagliga verksamheten

• Andra forum för dialog genom kommunens 
satsningar på närdemokrati





Steg 2: Fokusera

Identifiera avvikelser kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. 

Jämför med målsatta mått

Jämför med andra kommuner:

• för kvinnor, män, flickor och pojkar

• Över tid

• Liknande kommuner

• Enheter

Fortsätt jämföra:

• Stadsdel 

• Andra relevanta mått är exempelvis:

• Utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst (socioekonomi)

• diskrimineringslagens grunder



Övning 1: Jämför

Avvikelse Lag Mål Tid Kön Riket Andra /likn Län Enhet Stadsdel Olika 

grupper

Flickors

resultat i 

matematik i 

åk 6 har 

försämrats



Kvinnor och män och över tid



• Trygghet i äldreomsorgen 



Kvinnor och män och över tid



Trygghet på gruppbostad för personer med 

funktionsnedsättning



Liknande kommuner



Liknande kommuner socioekonomi



Enheter 

De gula pilarna är Botkyrkas olika skolor i åk 5. 

Tryggheten bland eleverna varierar från drygt 

60% till närmare 100%



Stadsdelar



Övning 2: Prioritera

- Vad prioriterar du att analysera först?

Mycket viktigt

Mindre viktigt

Bra resultat Sämre resultat



Steg 3: Sök orsaker 

(Avliva myter)

• Fel på statistiken!!

• Vem har lämnat in de där siffrorna?

• Det måste vara fel inrapporterat!

• Det är en ny person som ansvarar för det där nu.

• Jamen det är väl naturligt att det är lite olika.

• De håller sig inte till sanningen i våra jämförelsekommuner.

• Men det är ju helt olika förutsättningar!

• Det beror på att man mätte vid fel tidpunkt.

• Hur ska vi vara säkra på att vi jämför samma saker?

• Vi är ju ändå en storstad.

• Det måste vara slumpen!

• Men det är ju inte alla som har svarat på enkäten!

• Det är så speciellt här hos oss.



Övning 3: Sök orsaker - 5 varför

• Para ihop er 2 och 2

• Låt din kollega ställa frågorna 5 varför på din avvikelse och du svarar 

(dokumentera)

• Byt roller

• Båda ska få chansen att svara på frågor om sin egen avvikelse

• Berätta för era bordsgrannar om resultatet



Steg 3: Sök orsaker

Lagstiftning

Strukturell 

ojämlikhet:

Befolkning

Arbetsmarknad

Ekonomi

Utbildning

Hälsa

Behov

Förutsättningar

Rättigheter

Önskemål

Förväntan

Naturlig 

variation

Styrning

Organisation

Ledarskap

Riktlinjer

Ambitionsnivå

Kultur 

Normer och 

fördomar

Ledarskap

Ambitionsnivå

Effektivitet

Kompetens

Arbetssätt 

Medarbetarengagemang

Kultur

Normer och fördomar

Omvärld Medborgare Förvaltning Enhet



- Resurssvaga 

stadsdelar mer 

otrygga

- Många 

ensamstående 

- Många med låg 

utbildningsnivå

- Många utrikes födda

- Lågt valdeltagande

- Många kvinnor rädda 

att utsättas för 

sexualiserat våld

Omvärld Medborgare Förvaltning Enhet

Exempel: upplevd trygghet i kommunen

- Medarbetar-

engagemang

- Jobbar inte 

tillräckligt med 

våldsprevention

- För lite 

belysning i 

utomhusmiljöer



Steg 4: Dra slutsatser

• Bekräfta eller avfärda myter – vad vet vi och vad tror vi?

• Identifiera och motivera de viktigaste orsakerna kopplat till 

avvikelsen

• Sök mönster och samband

• Vad behöver vi veta mer om?



Undersök och jämför föreslagna orsaker
”Vi har många utrikes födda och nyanlända”



”Det finns så många ensamstående här”

Undersök och jämför föreslagna orsaker



”I Botkyrka finns så många med  låg utbildningsnivå”

Undersök och jämför föreslagna orsaker



Samband – otrygghet och låg 

utbildningsnivå



Steg 4: Dra slutsatser

Åtgärdsförslag tas fram för 
dessa. Främja, förebygga 
eller kompensatoriskt 
åtgärda

Vad vet vi? Hur vet vi 

det?

Vad tror vi? Varför tror 

vi det? För dessa behöver vi skaffa 

mer kunskap. Först när de 

kan flyttas upp till ”vet” så 

tas åtgärdsförslag fram

Föreslå 

åtgärder

Skaffa 

mer 

kunskap



Steg 5: Föreslå åtgärder

För varje orsak

• Kan kommunen åtgärda 
orsaken:

- Ja: hur?

- Nej: kompensatoriska 
åtgärder?

• Varför denna åtgärd? 
Koppla till orsak

• Beskriv olika möjliga 
alternativ. Ta hjälp av 
fyrfältaren för att värdera 
olika alternativ



Rådet för främjande av kommunala analyser

Låg effekt Hög effekt

Låg kostnad

Hög kostnad

Prioritera



Tack!
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