
Föreläsningsser ie
inbjudan till:

Målgrupp: chefer, processledare, verksam-
hets- och metodutvecklare, förbättring-
sledare och liknande befattningar inom 
kommunala välfärdsverksamheter. Personer 
med liknande uppdrag inom brukar- och 
intresseorganisationer. 

Driver du utvecklingsprojekt inom kommunalt välfärdsarbete och önskar stöd i ditt  
arbete? Välkommen att delta i FoU Sjuhärads föreläsningsserie om förbättringsarbete!
Föreläsningsserien riktar sig till dig som arbetar inom kommunala välfärdsverk-
samheter och har uppdrag att genomföra förbättringsarbete i din egen verksamhet.  
Under fem stycken tillfällen, från den 28/2 t.o.m. den 8/5, ger vi dig både teoretiska 
och praktiska kunskaper och stöd - från uppstart av projekt till implementering och 
utvärdering. 

Föreläsningsserien består av fem stycken föreläsningar, där du 
får ta del av verktyg, metoder och arbetssätt, för att bedriva 
utvecklings- och förbättringsarbete. Du kan välja att delta i 
hela föreläsningsserien eller enbart vid enstaka föreläsningar. 
Målet är att du skall få ökad kunskap för att bedriva projekt 
inom din egen verksamhet.

Föreläsningsserien är en del av FoU Sjuhärad Välfärds  
förbättringsverkstad.

När? 5st tillfällen från den 28/2 t.o.m 8/5  
 
Var? Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet

Kostnader: Enligt särskilt avgiftssystem, se sid 4.

Fika: Kaffe/te, frukt och choklad

Upplysningar: Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad Välfärd,  
0732-00 20 90, angela.bangsbo@hb.se

Anmäl dig senast en vecka innan föreläsningsdatum!  
Anmäl dig på www.fous.se/anmalan. ANMÄLAN ÄR BINDANDE.  
Plats kan överlåtas och meddelas fous@hb.se. Utebliven 
närvaro och återbud efter sista anmälningsdatum debiteras 
fullt pris.

FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum  
för forskning och utveckling inom det kommunala 
välfärdsområdet. 

Ägarparter är Högskolan i Borås, Borås Stad och 
kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Hög- 
skolan i Borås och finns i högskolans lokaler.
Läs mer på www.fous.se 

http://www.fous.se/anmalan


Program föreläsningsserie
Samtliga föreläsningar är valbara. Du kan välja att gå på hela förläsningsserien eller på 
enstaka föreläsningar. Samtliga hålls på Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet. 

28/2 Organisering, ledarskap och projekt
“Hur kan vi långsiktigt & systematiskt utveckla och förbättra verksamheter och även lära oss 
att implementera kunskaper och erfarenheter?” Föreläsningen handlar om hur er verksamhet 
kan utvecklas och förbättras, om organisering, metoder och arbetssätt samt om möjligheter 
och hinder.
Föreläsare: Margareta Lundberg Rodin, forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd, som undervisar, 
utvärderar och forskar i frågor som rör organisering, ledarskap och projekt med fokus på  
hållbar utveckling. 
När: 28/2 kl. 9:00 – 12.00.
Var: Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet

22/3 Förbättringskunskap - metoder och verktyg 
Förbättringskunskap har fått stor betydelse för förnyelsearbetet inom hälsa- och välfärd. 
Föreläsningen fokuserar på förbättringskunskapens flera metoder och verktyg – men även 
vikten av att vi jobbar med våra egna föreställningar om vad som är en bra verksamhet. 
Föreläsare: Annika Nordin, universitetsadjunkt, Hälsohögskolan Jönköping. Annika har  
arbetat som verksamhetsutvecklare inom Region Jönköpings län i dryga 15 år och har nyligen 
disputerat. Hennes avhandling handlar om förbättringsarbete inom kommunala och landst-
ingsdrivna verksamheter.
När: 22/3 kl. 9:00 – 12.00.
Var: Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet

10/4 Implementeringens utmaningar 
Reformer, policy, politiska beslut, satsningar och projekt – det finns många skäl för imple-
mentering. Vi går igenom implementeringens grundläggande principer och tittar närmare 
på såväl top-down modeller som bottom-up modeller för implementering, för att förstå vilka 
krav de ställer på styrning och organisering.  
Föreläsare: Mikael Löfström, Universitetslektor, Högskolan i Borås, undervisar och forskar 
kring ledning, styrning och organisering av offentlig sektor.
När: 10/4 kl. 9:00 – 12.00.
Var: Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet



3/5 Konsten att göra en utvärdering 
“Hur vet vi om förbättringsarbetet leder till verkliga förbättringar?” I seminariet tar vi upp  
olika syften med utvärdering och uppföljning, definitioner av utvärdering, centrala begrepp 
som process, effekt, resultat och programteori. Vi går även igenom utvärderingsdesign med 
fokus på kvalitativa metoder för datainsamling och analys samt ger exempel och litteraturtips. 
Föreläsare: Per-Åke Karlsson, universitetslektor FoU Sjuhärad Välfärd och Högskolan i Borås, 
undervisar och forskar i socialt arbete med inriktning mot vård och omsorg samt utvärdering 
av socialtjänstens verksamheter.
När: 3/5 kl. 9:00 – 12.00.
Var: Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet

8/5 Hur kan man göra en bra undersökning? 
Seminariet fokuserar på hur man gör en bra undersökning; vad man skall tänka på när man 
gör en enkät och några vanliga fallgropar i kvantitativa undersökningar. Föreläsningen ger 
utrymme för diskussion utifrån deltagarnas exempel. 
Föreläsare: Göran Jutengren, docent vid Högskolan i Borås, vetenskaplig ledare vid FoU Sju-
härad Välfärd med forskning främst inriktad mot barn och unga genom kvantitativa metoder. 
När: 8/5 kl. 9:00 – 12.00.
Var: Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet

Program föreläsningsserie
Samtliga föreläsningar är valbara. Du kan välja att gå på hela förläsningsserien eller på 
enstaka föreläsningar. Samtliga hålls på Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet. 



Kostnader för deltagande
Personal från ägarkommuner

Personal från övriga kommuner och organisationer
Enstaka föreläsning:       600 kr/deltagare  
Samtliga föreläsningar:   1 800 kr/deltagare

Samtliga priser  
anges exklusive 
moms (25 %). 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE, men plats kan överlåtas och meddelas fous@hb.se  
Utebliven närvaro och återbud efter sista anmälningsdatum debiteras fullt pris. 

Personer från ideella intresse- och brukarorganisationer deltar kostnadsfritt i Förbättringsverkstad

Enstaka föreläsning:     400 kr/deltagare  
Samtliga föreläsningar: 1 200 kr/deltagar


