
Implementering och 
förändringsarbete



Vad är implementering? 

Implementering är de specifika aktiviteter som görs för 
att införa en ny metod eller en ny modell i ordinarie 
verksamhet.



Vi måste göra det rätta det lätta

https://www.youtube.com/watch?v=ivg56TX9kWI


Frågor att ständigt bära med sig...

• Vad vill vi uppnå? 

• Hur vet vi om en förändring innebär förbättring? 

• Vilka förändringar kan vi göra som leder till 
förbättring?

• Vilka förutsättningar behöver vi bygga för att 
förbättringen verkligen ska etableras överallt och av 
alla? 

Efter Nolan et al



Skilj mellan 
kunskapsspridning och 

implementering 



Startpunkt – vilka behov ska 
tillfredställas
(inte vilken metod som ska implementeras) 



Planera långsiktigt

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hb.se/bilder/genre/klocka.jpg&imgrefurl=http://www.hb.se/english/open.asp&h=172&w=241&sz=15&tbnid=SwFuRALnyB_svM:&tbnh=79&tbnw=110&prev=/images?q=foto*klocka&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


Inventering

• Vilka behov finns?

( systematisk 
uppföljning för 
kartläggning?)

• Vilka alternativa 
lösningar finns?

• Förankra hos 
intressenter

• Fatta beslut

2 - 4 år

Installation

• Ny metod ännu 
inte använd

• Planera

• Utveckla stöd för  
implementering 

• Utbilda 

Initial 
användning

• Metoden börjar 
användas

• Handledning 

• Systematisk 
uppföljning för 
motivation och 
kontinuerlig 
förbättring 

Vidmakthållande

• Metoden 
används som 
avsett

• Organisationella
förändringar 
permanentas

• Systematisk 
uppföljning av 
mätbara 
skillnader

Steg vid implementering
(Fixsen m fl, 2005)



1. Vilka behov behöver mötas och vilka förutsättningar finns? BEHOV/RESURSER 

2. Vilka mål, målgrupper och önskade utfall ska uppnås? MÄTBARA MÅL

3. Vilken forskning och beprövad praktik leder bäst till de mätbara målen? FORSKNING OCH 
BEPRÖVAD PRAKTIK

4. Vilka anpassningar behövs för att den valda praktiken ska passa in? PASSFORM

5. Vilka organisatoriska förutsättningar och resurser behövs för att lyckas? ORGANISATORISKA 
RESURSER

6. Hur ser planen ut? PLAN

7. Genomförs implementeringen med högsta kvalitet? PROCESSUTVÄRDERING

8. Ger praktiken ett bra utfall?  UTFALL OCH 
RESULTATUTVÄRDERING

9. Hur inkluderas ständiga förbättringar i kvalitet? KVALITETSSTYRNING

10. Om praktiken är framgångsrik, hur säkra spridning och hållbarhet? HÅLLBARHET OCH 
INSTITUTIONALISERING

GTO – Getting to outcomes
10 frågor som styr 
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Källa: Wandersman
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Behandlingstrohet

Handledning

Utbildning

Urval

Överordnat stöd

Stödjande
administration

Datoriserat
beslutsstöd

LedarskapLedarskap

Bättre stöd och hjälp för personer

Tekniskt           Adaptivt

Integrerat och
kompensatoriskt



Från nyhet till vardagsnytta – om 
implementeringens mödosamma konst

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fran-nyhet-till-vardagsnytta-om-implementeringens-modosamma-konst/


1: Varför gör vi detta? Vilka behov kan den metoden möta?

2: Passar den metoden vår organisation, vår kultur, våra 
behov och värderingar?

3: Är vår organisation redo för den metoden och är vi redo 
för förändring?

4: Bör / kan metoden anpassa till vår organisation?

5: Har den nya metoden ett verkligt stöd i vår organisation, 
från beslutsfattare, chefer, praktiker, med flera?



6: Behöver vi stärka infrastrukturen och motivationen, 
eller höja kunskapsnivån i organisationen?

7: Har vi identifierat vilka som genomför implementering 
i praktiken? Hur kan vi stötta dem?

8: Kan vi erbjuda tillräcklig utbildning och träning till de 
som ska genomföra  implementeringen?

9: Utse organisatoriskt ansvariga och stödpersoner samt 
specificera roller, ansvar och processer



10: Utveckla en implementeringsplan med konkreta 
uppgifter och tid för genomförande, inklusive 
långsiktig hållbarhet

11: Erbjud stöd, t.ex. handledning och teknisk assistans, 
till de som genomför implementeringen

12: Utvärdera implementeringsprocessens styrkor och 
svagheter

13: Ge återkoppling till alla involverade

14: Lär av erfarenheterna för att förbättra kommande 
implementeringsprocesser



Som en avslutning: frågor att ständigt 
bära med sig!
• Vad vill vi uppnå? 

• Hur vet vi om en förändring innebär förbättring? 

• Vilka förändringar kan vi göra som leder till 
förbättring?

• Vilka förutsättningar behöver vi bygga för att 
förbättringen verkligen ska etableras överallt och av 
alla? 

Efter Nolan et al



Tack! 
Marit Grönberg Eskel

Marit.Eskel@sbu.se


