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Systematiskt förändringsarbete

1. Klargör behovet för förändring

2. Kartlägg faktorer som påverkar förändringsarbetet

3. Välj implementeringsstrategier som främjar 

förändringsarbetet

4. Utvärdera förändringsarbetet
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French et al. Impl. Science 2012 7:38; Colquhoun et al., 2017. Imp. Science 



Steg 1: Klargör behovet

• Vilka behov har vi och kan det nya arbetssättet hjälpa oss 

att möta dessa behov?

• Passar det nya arbetssättet vår organisation, våra behov 

och våra värderingar?

• Är vår organisation redo för det nya arbetssättet, är vi 

redo för förändring?

• Bör och kan vi anpassa den nya metoden till vår 

organisation?
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Från nyhet till vardagsnytta – om implementerings mödosamma konst. Folkhälsomyndigheten 2017



Behovet inom skolor

• Psykisk ohälsa en av de främsta orsakerna till 

sjukskrivning bland lärare i Sverige (AFA Försäkring, 

2014). 

• Ett sätt att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser är 

genom att förebygga sociala och organisatoriska risker 

inom arbetsmiljön (Bambra et al., 2009; Bhui et al., 2012).

• 9/10 skolor i Sverige har brister i hur de arbetar 

systematiskt med förebyggande av dessa faktorer 

(Arbetsmiljöverket, 2017).
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Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatser*

1. Väl förankrade, 

kända policyer och 

tydliga åtgärdsvägar/

riktlinjer

2. Kunskap om 

relationen 

arbetsförhållanden 

och psykisk ohälsa 

genom chefsleden

3.

Jensen et al., 2015



Syftet med skolprojektet

Att utveckla och utvärdera implementerings-

strategier för att stödja skolor med sitt 

förändringsarbete (att implementera och tillämpa 

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen inom 

sin verksamhet). 
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Kwak et al. BMC Public Health 2019



Steg 2. Varför arbetar vi inte efter det 

nya arbetssättet?
- Vilka faktorer påverkar förändringsarbetet?

- Vilka faktorer bör ändras för att främja förändringsarbetet?
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Faktorer som kan påverka 

förändringsarbetet:

 Egenskaper i insatserna som ska implementeras

 Egenskaper hos användarna

 Egenskaper i den inre miljön

 Egenskaper i den yttre miljön

 Implementeringsprocessen 
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Consolidated Framework for Advancing Implementation Research 

Damschroder et al., 2009; www.cfirguide.org



Faktorer identifierat av rektorer

Hinder

Kapacitet  
 Brist på kompetens i 

arbetsmiljöarbetet

Motivation
 Svårt att prioritera
 Inte tillräckligt med tid

Möjlighet
 Otydlig rollfördelning 
 Brist på stöd

Främjande

Kapacitet
 Kunskap om riktlinjen

Motivation
 Motiverad
 ”Mindset”

Möjlighet
 Samarbete, stöd 
 Systematiskt arbetssätt
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Eurofond och EU-OSHA, 2014; Planneringsworkshop med skolor, 2017
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(Michie et al., 2011)

Vårt beteende är en följd av tre 

nödvändiga villkor:



Steg 3. Välja Implementeringsstrategier 

 Planering – samla in data, välj strategier

 Utbildning – utveckla material, utbildningsdag, workshops

 Omstrukturering – ny personal, professionella roller, skapa nya 
lag

 Finansiering – ändra incitament, underlätta ekonomiskt stöd

 Kvalitetshantering - revision och återkoppling, påminnelser

 Policyer – licens, ackreditering, certifiering

Powell, McMillen, Proctor et al. Medical Care Research and Reviews, 2012 

https://cfirguide.org/choosing-strategies/
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https://cfirguide.org/choosing-strategies/


Utbildningsdag 

Strategi COM-B Innehåll

Utbildningsdag Motivation Introduktion

Kapacitet Innehåll riktlinjer 

Motivation Grupparbete 1: Anpassning av

rekommendation till skolans kontext 

Kapacitet Grupparbete 2 (world-café):

Kunskapsutbyte mellan skolorna 

Motivation Grupparbete 3: Diskutera fördelar av 

att arbeta enligt riktlinjerna

Möjlighet Grupparbete 4: Utveckla en plan för 

att arbeta enligt riktlinjerna
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Lokala implementeringsgrupper

SYFTE: Ansvarig för implementering av riktlinjen inom skolan 

DELTAGARE: Rektor, lärare, facklig representant lärare, 

skyddsombud

UPPGIFTER: Ge infrastruktur för implementering, genomföra 

förbättringsarbete genom Plan-Do-Study-Act, kommunikation med 

utbildningsförvaltning och personal.
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Ge möjlighet (stöd, samarbete, struktur) och motivation 



Workshops

 SYFTE : Stödja implementeringsgrupper med implementering 

 DELTAGARE: Implementeringsgrupper

 UPPGIFTER: Kartlägga nuvarande följsamhet till riktlinjen, 

identifiera behov för förändring, planera förändring, bedöma 

framgång och anpassa vid behov.  
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Ge kapacitet (PDSA, riktlinjer), möjlighet

(stöd, samarbete, struktur) och motivation 
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Endags-

utbildning
WS 3 WS 4 WS 5WS 2WS 1

Michie, S., Van Stralen, M. M. & West, R. 2011. 



Steg 4. Utvärdera förändringsarbetet 

 Utvärdera förändringar över tid t.ex. innan och efter i 

förbättringsarbetet 

 Jämföra förändringar mellan verksamheter eller 

organisationer

 Utvärdera implementeringsprocessen, t.ex. antal 

medarbetare som deltog i utbildningen. 
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Utvärdering av skol-projektet

18

Implementerings-

strategier

Utbildningsdag, 

workshopserien

Implementerings-

grupper på skolnivå

Plan-Do-Study-Act 

cycles

Verksamhetsnivå 

utfall

Individnivå utfall

Följsamhet

Omfattning skolor som 

arbetar strukturerat och 

systematiskt med att 

förebygga 

organisatoriska och 

sociala risker inom sin 

arbetsmiljö i enlighet 

med riktlinjens 

rekommendationer 

(rektor och 

skolpersonalnivå). 

Hälsa, 

organisatoriska och 

social arbetsmiljö

Evidensbaserade 

riktlinjen

Hindrande och främjande faktorer



Resultat 
Kontext 
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- Organisationsförändringar på kommunnivå

- Byte av förvaltningschefer 

- Förändringar på skolnivå

- Personalomsättningen av rektorer vid 24-månader 44,4 % (n=15). 

- Personalomsättning/flytt av skolpersonal 

- Flytt av högstadium mellan skolor 



Resultat
Främjande faktorer
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Främjande

faktorer

Dela-med-sig-kultur

mellan skolor

Tid frigjordes 

Gott 

arbetsklimat

Tar ansvar för 

arbetsmiljö 

arbetet

Stöd från 

förvaltningen

Uttalet behov

Vi-känsla

Avsätt tid

Gemensam 

agenda 

Tydligt 

planering

Praktiskt stöd

Ökad kunskap 

Nätverks-

skapande

Samsyn inom 

Implementerings

gruppen 



Den bästa förbättringen är

den som blir av

Lydia.kwak@ki.se
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