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Om man inte vet var man ska, är sannolikheten stor att

man hamnar någon annanstans 
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Implementerings-

modellen
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Implementerings-

modellen vs PDSA

PLAN

ACT

DO

STUDY
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Går att använda till all implementering på både strategiskt som praktisk nivå
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Implementerings-

modellen
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Implementering innebär beteendeförändring

Implementeringen handlar om att människor (medarbetare, ledare på olika 

nivåer, administration, osv) ska ändra sina beteenden
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Vad är ett beteende?



10

Konkretisera
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Tydliggör ett målbeteende

• Brainstorma i ert team kring alla 

möjliga beteenden som kan leda till 

det ni vill uppnå, skriv i tabell 1

• Fokusera på beteenden som 

medarbetare ska göra kontinuerligt 

när implementeringen är klar

• Välj ett beteenden som skulle:

o Ha störst effekt på det problem 

ni försöker lösa 

o Kunna ändras lättast  

• Förtydliga i tabell 2.1
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Michie, Atkins, & West (2014). The Behaviour Change Wheel

Vad gör ett beteende möjligt?

Finns relevanta 

kunskaper och 

färdigheter? T.ex. om vad 

du ska göra och hur?

Är vinsten tydlig – T.ex. 

att arbetet blir enklare 

eller att det finns en 

tydlig fördel för 

patienter/klienter?

Finns resurser – T.ex. 

ekonomi, material, 

mandat, stöd, teknik? 

Kompetens

Motivation

Möjlighet

Beteende
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Analysera behov
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Analysera behov

• Gå tillsammans igenom listan och 

diskutera vad medarbetarna behöver för 

att genomföra målbeteendet, tabell 3

• Lista tre behov som ni anser viktigast 

just nu i tabell 4
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Vilka implementeringsstrategier fungerar?

• Undervisning

• Skriftliga (undervisnings)material

• Undervisningsmöten med experter på egen arbetsplats

• Lokala opinionsledare (informella ledare)

• Utvärdering och återkoppling (performance feedback)

• Datoriserade påminnelsesystem

• Ekonomiska incitament
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Grimshaw et al. Knowledge translation of research findings Impl Sci 2012. 7(1): p. 50.
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Vilka implementeringsstrategier fungerar?

• Genomsnittligt lika (in)effektiva

• Vissa studier uppnådde meningsfulla beteendeförändringar

– Vad var speciellt med dessa?

• Implementering är mer sannolik att vara framgångsrik om aktiviteterna är 

baserade på analys av önskade beteenden och hindrande och stödjande 

faktorer
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Grimshaw et al. Knowledge translation of research findings Impl Sci 2012. 7(1): p. 50.
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Välj implementeringsstrategier

• Mixa strategier syftandes till att sätta igång förändring med sådana som

syftar till att vidmakthålla förändring

• Vilka strategier är möjliga? 

• Vilka strategier tror vi kan ha mest effekt? 

20% 

sättaigångare

80% 

vidmakthållare

Minnesregel
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Analysera implementeringsstrategi
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Välj implementeringsstrategier

• Utgå från era identifierade behov i tabell 5

• Matcha era behov med lämplig strategi för 

att sätta igång och vidmakthålla 

målbeteendet (använd färgerna som hjälp). 

Tabell 6 ger beskrivningar på strategier. 

• Planera strategi(er) och fyll i dem i tabell 7 

och 8 
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Sammanfattning

För att utvärdera:

• Veta varför man gör det man gör och vad det är man vill uppnå. Annars 

svårt att veta att man nått sitt mål. Ljusblå boll 

• Veta var man är på väg – vilket målbeteende förväntar vi oss – blå boll

• I analysen om inte målbeteendet utförs fundera på om:

– Gjordes rätt behovsanalys – glamrosa boll

– Valdes rätt implementeringsstrategier – gul boll

– Genomfördes implementeringsstrategierna 

på rätt sätt – mörkgrön boll

• Detta analyseras i ljusgrön boll 


